
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 27/13 ΗΟΤΙΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   200/2022. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, 

ε) Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε, 

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 13η  Ηοςλίος 2022, ημέπα  Σεηάπηη  και ώπα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 4933/08.07.2022  πνπ 

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο    ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, 

Πξόεδξνο, β] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία θαη απόληεο : α] Μπεθηάξεο 

Γεκήηξηνο , β] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο  θαη γ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 10ο :  Πεπί έγκπιζηρ ηος ππακηικού καηακύπωζηρ ηηρ επιηποπήρ αξιολόγηζηρ για ηην 
εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ : «Ππομήθεια ελαιολιπανηικών έηοςρ 2022».     
 
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  δέκαηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ  

κειώλ ηεο Ο.Δ. , όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1  ηνπ Ν.3852/2010, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή «Με  

ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο, θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο, ζπληάζζεη ηε δηαθήξπμε,  

δηεμάγεη θαη θαηαθπξώλεη όιεο ηηο δεκνπξαζίεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηε δηεμαγσγή  

ησλ δεκνπξαζηώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, από κέιε ηεο,  

δεκνηηθνύο ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο». 

     Βάζεη ηεο αξ. 112/2022 απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ΑΓΑ:94ΔΙΩ9Π-8ΩΡ, κε ηελ  

νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 07/2022 κειέηεο, πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα   

Καζαξηόηεηαο & Αλαθύθισζεο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο Ν. Κνξηλζίαο θαη  

θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο  

πξνκήζεηαο : «Ππομήθεια ελαιολιπανηικών έηοςρ 2022», εθδόζεθε από ην Γήκαξρν ε δηαθήξπμε  

ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ (ΑΓΑΜ: 22PROC010470217). 

  Η επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 112/2022  Απόθαζε ηεο  

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, δηελήξγεζε ηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό, κε α/α ζπζηήκαηνο 159957  θαη  

ζπλέηαμε ηα ππ’αξηζ.  1/(20.5.2022- 20.06.2022) & 2/20-6-2022 πξαθηηθά , ηα νπνία εγθξίζεθαλ κε  

ηελ ππ’ άξηζ. 173/2022 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη αλαδείρζεθε σο πξνζσξηλόο  

αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο ν «ΔΤΘΤΚΗΟΤ ΘΔΟΓΩΡΟ – ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΙΗΠΑΛΣΗΘΩΛ»»  καθ’ ότι η  
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οικονομική του προςφορά  βρίςκεται εντόσ των ορίων του προχπολογιςμοφ τησ παροφςασ  

προμήθειασ. 

  Βάζεη ησλ αλσηέξσ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο θιήζεθε κε ηελ ππ.αξηζ. 4456/24-06-2022 πξόζθιεζε  

ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ- Βόραο   λα ππνβάιιεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΔΗΓΗ. Ο πξνζσξηλόο αλάδνρνο ππέβαιε εκπξόζεζκα ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ηνπ δεηήζεθαλ, ειεθηξνληθά κέζσ ΔΗΓΗ ζηηο 28-06-2022 θαη ζε θπζηθό 

θάθειν ζηηο 30-06-2022 κε Α.Π. 4651/30-06-2022. 

  Η Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ, αθνύ πξνρώξεζε ζε έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο , 

δηαπίζησζε ηελ πιεξόηεηά ηνπο θαη πξόηεηλε ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ζηνλ αλσηέξσ, 

ζύκθσλα θαη κε ην πξαθηηθό θαηαθύξσζεο πνπ ζπλέηαμε. 

Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιείηαη λα 

εγθξίλεη ην αλσηέξσ πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ.  

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

2) ηνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο  Γηαθήξπμεο  

3) ηελ ππ’ αξηζ. 95/2022 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

4) ηα ππ’ αξηζ. 1 & 2 πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

5) ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 

6)ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

7 ην ππ’αξηζ. 3/30.06.2022 πξαθηηθό θαηαθύξσζεο ηεο επηηξνπήο 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

α. Σελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνύ θαηαθύξσζεο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο  

πξνκήζεηαο «Ππομήθεια ελαιολιπανηικών έηοςρ 2022», κε α/α ζπζηήκαηνο  159957  , ζύκθσλα  

θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.  

β. Σελ θαηαθύξσζε ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ζηνλ «ΔΤΘΤΚΗΟΤ ΘΔΟΓΩΡΟ –  

ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΙΗΠΑΛΣΗΘΩΛ» θαη αληί πνζνύ 7.250,28€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζε ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο ΑΔΠΠ, ζύκθσλα κε ην  

άξζξν 3.4 ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

ηελ παξνύζα απόθαζε ελζσκαηώλεηαη ζπλεκκέλα θαη ππ’αξηζ. 173/2022 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. 

   
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 200/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                                ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                                

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ  

ΛΝΚΝΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ                                 

ΓΖΚΝΠ ΒΔΙΝ- ΒΝΣΑΠ                  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ            

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 

Από ην Ξξαθηηθό ηεο αξηζ. 24/22 ΗΝΛΗΝ 2022 ΡΑΘΡΗΘΖΠ  

                  ζπλεδξίαζεο ηεο ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηνπ Γήκνπ ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.- 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ  ΑΞΝΦΑΠΖΠ   173/2022. 

  Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: α) Ξαπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Ξξφεδξν, β) Πδξάιε Κηραήι, γ) Πηάρν Αλδξέα, δ) Θαιιίξε Καξία, ε) 

Κπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Καλάβε Αζαλάζην ηνπ Ξαλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Ληθφιαν, σο κέιε, ζπλεδξίαζε 

ζήκεξα ηελ 22α  Ηνπλίνπ 2022, εκέξα  Ρεηάξηε  θαη ώξα 11:00  ζε ΡΑΘΡΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ 

πξφζθιεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 4248/17.06.2022  πνπ θνηλνπνηήζεθε λφκηκα θαη εκπξφζεζκα 

ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο    ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3852/2010 & ηνπ Λ. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε 

ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Θαηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απφθαζε γηα ηα ζέκαηα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   Πηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληα ηα κέιε: α]Ξαπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βφραο, Ξξφεδξνο, β] 

Πδξάιεο Κηραήι, γ] Πηάρνο Αλδξέαο, δ] Θαιιίξε Καξία θαη απφληεο : α] Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο , β] Καλάβεο Ξ. 

Αζαλάζηνο θαη γ] Βνπδνχξεο Ληθφιανο   , έηζη ππήξρε ε λφκηκε απαξηία. 

  Ρνλ θ. Κπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Οφδνο Ληθφιανο. 

  Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθψιε Ξαλαγηψηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ.          

Θέκα 2ν :  Ξεξί έγθξηζεο ηωλ ππ’αξηζ1 & 2 πξαθηηθώλ ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο πξνκήζεηαο : «Ξξνκήζεηα ειαηνιηπαληηθώλ, έηνπο 2022» 

         Ν Ξξφεδξνο ηεο Ν.Δ. εηζεγνχκελνο ην δεύηεξν  ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε φπσο ην 
ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ, ιφγσ  ηεο άκεζεο αλάγθεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 
ηνπ Γήκνπ 

Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

Αθνχ έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξωλ 72,74 θαη 75 ηνπ Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ Ξξνέδξνπ, 

ηελ αλαγθαηφηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απφθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ   ΝΚΝΦΩΛΑ 

Δγθξίλεη ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. 

 

     Θαηφπηλ ν Ξξφεδξνο ζέηεη ππφςε ησλ κειψλ ηεο Ν.Δ. , φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1  ηνπ  

Λ.3852/2010, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή «Κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο,  

θαηαξηίδεη ηνπο φξνπο, ζπληάζζεη ηε δηαθήξπμε, δηεμάγεη θαη θαηαθπξψλεη φιεο ηηο δεκνπξαζίεο  

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνπξαζηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ  

πξνζθνξψλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, απφ κέιε ηεο, δεκνηηθνχο ή δεκφζηνπο ππαιιήινπο ή  

εηδηθνχο επηζηήκνλεο». 

     Βάζεη ηεο αξ. 112/2022 απνθάζεσο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ΑΓΑ:94ΔΙΩ9Ξ-8ΩΟ, κε ηελ  

νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 07/2022 κειέηεο, πνπ ζπλέηαμε ην Ρκήκα   

Θαζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βφραο Λ. Θνξηλζίαο θαη  

θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο  

πξνκήζεηαο : «Ξξνκήζεηα ειαηνιηπαληηθώλ έηνπο 2022», εθδφζεθε απφ ην Γήκαξρν ε δηαθήξπμε  

ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΘΖΚΓΖΠ (ΑΓΑΚ: 22PROC010470217). 

  Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζ. 112/2022  Απφθαζε ηεο  

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, δηελήξγεζε ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ, κε α/α ζπζηήκαηνο 159957  θαη  
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ζπλέηαμε ηα θάησζη πξαθηηθά :  

 
ΞΟΑΘΡΗΘΝ 1ν 

Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ βάζεη παξ.3.1.2.1.β  
 ηεο Γηαθήξπμεο 22PROC010470217/29-4-2022 , 

πξνκήζεηαο 
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΙΑΗΝΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΔΡΝΠ 2022» 

 
Πην Εεπγνιαηηφ θαη ζηα Γξαθεία ηνπ Γήκνπ ζηελ νδφ Ππ. Θνθθψλε 2, ζήκεξα ηελ Ξαξαζθεπή 20-05-2022 θαη 

ώξα 09:00 π.κ. νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 

1 Γξ.Βακβάηζηθνο 
Ξαλαγηώηεο 

Ρ.Δ.13  Ρερλ. Γεσπφλσλ  (Ξξφεδξνο) 

2 Αζαλαζνύιηα Γεωξγία Ρ.Δ.13  Ρερλ. Γεσπνλίαο  (Κέινο) 

3 Ρξηαληάθπιινο Γεώξγηνο Γηνηθεηηθφο ΓΔ1 (Κέινο) 

 
πνπ απνηεινχλ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 112-2022 Α.Ν.Δ. γηα ηελ πξνκήζεηα 

«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΙΑΗΝΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΔΡΝΠ 2022» ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο Λ. Θνξηλζίαο, πνπ δηελεξγείηαη σο 

αλνηθηφο ειεθηξνληθφο δηαγσληζκφο ζχκθσλα κε ηελ  αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Λ.4412/2016 θαη κε 

ην θξηηήξην θαηαθχξσζεο, ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο πψιεζεο 

(ρακειφηεξε ηηκή), πνπ δηελεξγείηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, κε A/A ζπζηήκαηνο 

159957, πξνυπνινγηζκνχ:  12.610,00€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 24%. 

 

Αθνχ έιαβαλ ππφςε ηνπο :  

• ηνλ λ.4782/21 «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο 
γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» 

• ηνλ λ.4738/20 (ΦΔΘ 207 Α‟): «Οχζκηζε νθεηιψλ θαη παξνρή δεχηεξεο επθαηξίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

• ηνλ λ. 4605/2019 «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία (ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 8εο Ηνπλίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ 
επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δελ έρνπλ απνθαιπθζεί (εκπνξηθφ απφξξεην) απφ ηελ παξάλνκε 
απφθηεζε, ρξήζε θαη απνθάιπςή ηνπο (EEL 157 ηεο 15.6.2016) - Κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ 
πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

• ηνλ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

• ηνλ λ. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ 
γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εοΗνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, 
ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, 
έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 

• ηνλ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 
2011/85/ΔΔ) –δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

• ηνλ λ. 4257/2014, ΦΔΘ Α΄93/14.4.2014 «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» 

• ηνλ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη 
πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 
θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,  

• ηελ παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 ηεο 
16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

• ηνλ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην» 

• ην άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ 
κειψλ ηνπο κε θιήξσζε», 

• ηνλ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,  

https://www.karagilanis.gr/files/nomos_4738_2020.pdf
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• ηνλ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο 
δηαηάμεηο”, 

• ηνλ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ 
Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

• ηνλ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ 
θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα 
ζηνηρεία ηνπ Δ.Π.Ο., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) «Νλνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ 
Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ 
πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 
κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα „‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη, θαη‟ 
εμνπζηνδφηεζε  ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4172/2013 (Α 167) γηα ηνλ θαζνξηζκφ: α) ησλ κε «ζπλεξγάζηκσλ 
θνξνινγηθά» θξαηψλ θαη β) ησλ θξαηψλ κε «πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο».   

• ηνλ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

• ηνλ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ 
άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

• ηνλ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

• ην π.δ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

• ην π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

• ην π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Θαλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. ηεο κε αξ. 
57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ 
ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 
(ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

• ηελ κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρερληθέο 
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 
(Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)»,  

• ηηο ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, ηηο  ινηπέο δηαηάμεηο, πνπ 
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ην ζχλνιν 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ 
δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

Δπίζεο ηηο θάησζη Θ..Α.: 
• K.Y.A. 467/2002/03 ( ΦΔΘ 1531 Β/16-10-03) 

• K.Y.A. 468/2002/03 ( ΦΔΘ 1273 Β/05-09-03 –ΓΗΌΟΘΩΠΖ ΠΦΑΙΚΑΡΝΠ ΠΡΝ ΦΔΘ 1630 Β/03) 

• K.Y.A. Α8/36824/3042/08 ( ΦΔΘ 1335Β/08-07-2008) 

• .Α. Α2-3391/09 (ΦΔΘ1388Β/13-07-09) θαη ζπγθεθξηκέλα ηα άξζξα 286 & 291 

• Α.Σ.Π. 501/2004/07 (ΦΔΘ 872Β/04-06-2007) 

• K.Y.A. 514/2004/06 (ΦΔΘ 1490 Β/09-10-2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Θ..Α. 460/2009/10 (ΦΔΘ 67 
Β/28/01-01-2010) 

• .Α. Α2-3391/09 (ΦΔΘ 1388Β/13-07-20009) θαη ζπγθεθξηκέλα ηα άξζξα 44, 70 & 320. 

• K.Y.A. 526/2004/05 ( ΦΔΘ 630 Β/12-05-05) 

• K.Y.A. 12/95/95 ( ΦΔΘ 471 Β -ΓΗΌΟΘΩΠΖ ΠΦΑΙΚΑΡΝΠ ΠΡΝ ΦΔΘ 570 Β/29-06-95) 

• K.Y.A. 526/2004/05 ( ΦΔΘ 630 Β/12-05-05) 

• K.Y.A. 322/2000/01 ( ΦΔΘ 122 Β) 

Θαζψο επίζεο, 
• ην πξσηνγελέο αίηεκα ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο   κε ΑΓΑΚ: 22REQ010438874/20-04-2022 

• ηελ  απνθάζε  αλάιεςεο ππνρξέσζεο δαπάλεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο  

Α/Α 95-2022- ΑΓΑΚ: 22REQ010469530 θαη  ΑΓΑ: 9Ξ94Ω9Ξ-6ΘΩ  

• ηελ ππ‟ αξηζ. 07/2022 Κειέηε ηνπ Ρκήκαηνο Θαζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο ηνπ Γ. 
Βέινπ Βφραο  

• ηε κε αξηζ. 112/2022 πξάμε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: 94ΔΙΩ9Ξ-8ΩΟ) κε ηελ νπνία 
θαζνξίζζεθαλ νη φξνη ηνπ Γηαγσληζκνχ 
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• ηελ αλάγθε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζρεηηθή πξνκήζεηα. 

πξνέβεζαλ ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ ησλ  πξνζθνξψλ θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ππνθάθεινπ «δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο» ηνπ ειεθηξνληθνχ 
δηαγσληζκνχ κε Α/Α ΔΠΖΓΖΠ 159957. 
Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή θαηαρψξεζε φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο σο παξαθάησ:   

Α/Α ONOMATEΞΩΛΚΝ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ 

ΑΟ. ΞΟΩΡ. 
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ  

ΑΟΗΘΚΝΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΔΠΖΓΖΠ 

1 «ΔΘΚΗΝ ΘΔΝΓΩΟΝΠ – 
ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ»  

3235/17-05-2022 278674/16-05-2022 

2 «Γ.ΓΖΚΖΡΟΑΘΝΞΝΙΝΠ 
ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΝ 
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ»  

3220/18-05-2022 280544/16-05-2022 

3 «AVIN ΝΙΓΑ Β. ΓΑΙΖΒΗΓΘΑ   
ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΓΟΩΛ ΘΑΠΗΚΩΛ  
ΞΙΛΡΖΟΗΝ - ΙΗΞΑΛΡΖΟΗΝ 
ΔΚΞΝΟΗΑ ΔΙΑΠΡΗΘΩΛ-
ΒΝΙΘΑΛΗΕΑΡΔΟ»  

3262/18-05-2022 279991/15-05-2022 

 
Θαηφπηλ ε Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ πξνέβε ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη θαηά ηνλ 
έιεγρν δηαπίζησζε ηα θαησηέξσ: 
• Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο «ΔΘΚΗΝ ΘΔΝΓΩΟΝΠ – ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ» επηζχλαςε 

ειεθηξνληθά θάθειν κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα 

κε ηε δηαθήξπμε. 

• Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο «Γ.ΓΖΚΖΡΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ» επηζχλαςε ειεθηξνληθά θάθειν κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη θάθειν 

ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε. 

• Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο «AVIN ΝΙΓΑ Β. ΓΑΙΖΒΗΓΘΑ   ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΓΟΩΛ ΘΑΠΗΚΩΛ  ΞΙΛΡΖΟΗΝ 

- ΙΗΞΑΛΡΖΟΗΝ ΔΚΞΝΟΗΑ ΔΙΑΠΡΗΘΩΛ-ΒΝΙΘΑΛΗΕΑΡΔΟ» επηζχλαςε ειεθηξνληθά θάθειν κε ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε. 

Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή εμέηαζε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλσηέξσ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φπνπ δηαπίζησζε ηα 
εμήο: 

• Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο «ΔΘΚΗΝ ΘΔΝΓΩΟΝΠ – ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ» έρεη ππνβάιιεη  

θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ζηνλ νπνίν δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππάξρνπλ πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην 

επηκειεηήξην, δελ ππάξρεη αλαθνξά ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ιηπαληηθψλ θαη δελ ππάξρνπλ 

νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά (έγθξηζε ιηπαληηθψλ – πδξαπιηθψλ, γξάζα θαη adblue - απφ ην Γ.Σ.Θ.) ζχκθσλα κε ηε 

δηαθήξπμε. Γη΄απηφ ε επηηξνπή νκφθσλα απνθάζηζε λα δεηήζεη ζρεηηθέο δηεπθξηλήζεηο κέζσ ηνπ ΔΠΖΓΖΠ απφ 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ θνξέα. 

• Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο «Γ.ΓΖΚΖΡΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ» έρεη ππνβάιιεη  θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ζηνλ νπνίν δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππάξρνπλ 

νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά (έγθξηζε ιηπαληηθψλ – πδξαπιηθψλ, γξάζα θαη adblue - απφ ην Γ.Σ.Θ.) ζχκθσλα κε ηε 

δηαθήξπμε. Γη΄απηφ ε επηηξνπή νκφθσλα απνθάζηζε λα δεηήζεη ζρεηηθέο δηεπθξηλήζεηο κέζσ ηνπ ΔΠΖΓΖΠ απφ 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ θνξέα. 

• Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο «AVIN ΝΙΓΑ Β. ΓΑΙΖΒΗΓΘΑ   ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΓΟΩΛ ΘΑΠΗΚΩΛ  ΞΙΛΡΖΟΗΝ 

- ΙΗΞΑΛΡΖΟΗΝ ΔΚΞΝΟΗΑ ΔΙΑΠΡΗΘΩΛ-ΒΝΙΘΑΛΗΕΑΡΔΟ» έρεη ππνβάιιεη  θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο 

ζηνλ νπνίν δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππάξρεη αλαθνξά ζηελ ρξνληθή δηάξθεηα πξνζθνξάο ε νπνία ηζρχεη γηα ηα 

πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά, δελ ππάξρεη αλαθνξά ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ιηπαληηθψλ θαη δελ 

ππάξρνπλ θαζφινπ πηζηνπνηεηηθά (έγθξηζε ησλ ιηπαληηθψλ απφ ην Γ.Σ.Θ.) ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε. Γη΄απηφ ε 

επηηξνπή νκφθσλα απνθάζηζε λα δεηήζεη ζρεηηθέο δηεπθξηλήζεηο κέζσ ηνπ ΔΠΖΓΖΠ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Αθνινύζωο ε Δπηηξνπή: 
1. κε  ην  Α.Ξ. 3529/27-05-2022 έγγξαθν (απνζηνιή  κε email ζην f.kalogropoulou@aade.gr) πξνο ην Ρακείν 
Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, Γεκνθξαηίαο 1, ΡΘ. 69-100, Θνκνηελή, Ρ.Θ. 20131, αλαδήηεζε ηε γλεζηφηεηα ηεο 
ππ΄ αξηζκ. 5661/09-05-2022 ππνβιεζείζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο (πνζνχ χςνπο 126,10) ηεο 
επηρείξεζεο κε ηελ επωλπκία «ΔΘΚΗΝ ΘΔΝΓΩΟΝΠ – ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ» κε ΑΦΚ 045503931. 
2. κε  ην  Α.Ξ. 3527/27-05-2022 έγγξαθν (απνζηνιή  κε email ζην hello@olympusbank.gr) πξνο ηελ 
ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΝΙΚΞΝΠ ΠΛ.Ξ.Δ.,  Κ.Αιεμάλδξνπ 7,  Γξάκα, ΡΘ. 66132, αλαδήηεζε ηε 
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γλεζηφηεηα ηεο ππ΄ αξηζκ. 9917/11-05-2022 ππνβιεζείζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο (πνζνχ χςνπο 
127,00) ηεο επηρείξεζεο κε ηελ επωλπκία «Γ.ΓΖΚΖΡΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ» κε ΑΦΚ 998939154 – Γ.Ν.. ΓΟΑΚΑΠ. 
3. κε  ην  Α.Ξ. 3525/27-05-2022 έγγξαθν (απνζηνιή  κε email ζην f.kalogropoulou@aade.gr) πξνο ην Ρακείν 
Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, Ξαηξψλ 83 Θφξηλζνο, αλαδήηεζε ηε γλεζηφηεηα ηεο ππ΄ αξηζκ. 8232/13-05-2022 
ππνβιεζείζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο (πνζνχ χςνπο 126,10) ηεο επηρείξεζεο κε ηελ επωλπκία 
«AVIN ΝΙΓΑ Β. ΓΑΙΖΒΗΓΘΑ   ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΓΟΩΛ ΘΑΠΗΚΩΛ  ΞΙΛΡΖΟΗΝ - ΙΗΞΑΛΡΖΟΗΝ ΔΚΞΝΟΗΑ 
ΔΙΑΠΡΗΘΩΛ-ΒΝΙΘΑΛΗΕΑΡΔΟ» κε ΑΦΚ 043865646 ΓΝ Θνξίλζνπ. 
Ζ ζπλεδξίαζε δηεθφπε, κέρξη λα δνζνχλ νη ζρεηηθέο δηεπθξηλήζεηο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαζψο θαη νη 
αληίζηνηρεο αξκνδίσο απαληήζεηο γηα ηελ γλεζηφηεηα ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ηνπο.  
Πήκεξα 20-06-2022  ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη, αθνχ  παξαιήθζεθαλ  απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηθαλνπνηεηηθέο 
δηεπθξηλήζεηο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κέζσ ηνπ ΔΠΖΓΖΠ θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο αξκνδίσο απαληήζεηο 
γηα ηελ γλεζηφηεηα ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ηνπο (απνζηαιζείζεο κε emai) σο θάησζη:  
1. απφ ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, Θνκνηελήο (ήηνη ην κε Α.Ξ. 3844/02-06-2022  εηζεξρφκελν 
έγγξαθν ζην Γήκν Βέινπ-Βφραο) κε ην νπνίν επηβεβαηψζεθε ε γλεζηφηεηα  ηεο  εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο 
επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΚΗΝ ΘΔΝΓΩΟΝΠ – ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ».  
2. απφ ηελ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΝΙΚΞΝΠ ΠΛ.Ξ.Δ – OLYMPUS BANK (ήηνη ην κε Α.Ξ. 3598/30-05-2022  
εηζεξρφκελν έγγξαθν ζην Γήκν Βέινπ-Βφραο) κε ην νπνίν επηβεβαηψζεθε ε γλεζηφηεηα  ηεο  εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «Γ.ΓΖΚΖΡΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ» 
3.  απφ ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, Θνξίλζνπ (ήηνη ην κε Α.Ξ. 4244/17-06-2022  εηζεξρφκελν 
έγγξαθν ζην Γήκν Βέινπ-Βφραο) κε ην νπνίν επηβεβαηψζεθε ε γλεζηφηεηα  ηεο  εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο 
επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «AVIN ΝΙΓΑ Β. ΓΑΙΖΒΗΓΘΑ   ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΓΟΩΛ ΘΑΠΗΚΩΛ  ΞΙΛΡΖΟΗΝ - 
ΙΗΞΑΛΡΖΟΗΝ ΔΚΞΝΟΗΑ ΔΙΑΠΡΗΘΩΛ-ΒΝΙΘΑΛΗΕΑΡΔΟ».  
Πην ζεκείν απηφ ν Ξξφεδξνο θήξπμε ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ε Δπηηξνπή εηζεγείηαη, φπσο γίλνπλ δεθηνί νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο σο αθνινχζσο: 
1. «ΔΘΚΗΝ ΘΔΝΓΩΟΝΠ – ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ»  

2. «Γ.ΓΖΚΖΡΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ»  

3. «AVIN ΝΙΓΑ Β ΓΑΙΖΒΗΓΘΑ   ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΓΟΩΛ ΘΑΠΗΚΩΛ  ΞΙΛΡΖΟΗΝ - ΙΗΞΑΛΡΖΟΗΝ 

ΔΚΞΝΟΗΑ ΔΙΑΠΡΗΘΩΛ-ΒΝΙΘΑΛΗΕΑΡΔΟ»  

θαζ' φηη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπο είλαη πιήξεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 
Πηελ ζπλέρεηα ε επηηξνπή πξνέβε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ησλ αλσηέξσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
φπνπ δηαπίζησζε φηη θαη νη ηξεηο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθέξνπλ ιηπαληηθά πνπ πιεξνχλ ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο πνπ εθάζηνηε νξίδνληαη  απφ ην Αλψηαην Σεκηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γεληθνχ Σεκείνπ ηνπ Θξάηνπο 
(Γ.Σ.Θ.) ή ηζνδχλακνπ νξγαληζκνχ άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ  ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ δηαθήξπμε θαζψο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ επηβάιεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία. 
Θαηφπηλ νινθιήξσζεο ηνπ αλσηέξνπ ειέγρνπ (εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο 
πξνζθνξάο) ε επηηξνπή εηζεγείηαη φπσο γίλνπλ δεθηνί νη νηθνλνκηθνί θνξείο σο αθνινχζσο: 
1. «ΔΘΚΗΝ ΘΔΝΓΩΟΝΠ – ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ»  
2. «Γ.ΓΖΚΖΡΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ»  
3. «AVIN ΝΙΓΑ Β ΓΑΙΖΒΗΓΘΑ   ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΓΟΩΛ ΘΑΠΗΚΩΛ  ΞΙΛΡΖΟΗΝ - ΙΗΞΑΛΡΖΟΗΝ 
ΔΚΞΝΟΗΑ ΔΙΑΠΡΗΘΩΛ-ΒΝΙΘΑΛΗΕΑΡΔΟ»  
Δλ ζπλερεία ησλ αλσηέξσλ ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ θεξχηηεη ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Πε πίζησζε ησλ 
αλσηέξσλ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ην νπνίν αθνχ αλαγλψζζεθε θαη βεβαηψζεθε , ππνγξάθεηαη σο 
θαησηέξσ: 

Zεπγνιαηηφ, 20/06/2022 
Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ : 

   Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο 
 
 
 

 
ΞΟΑΘΡΗΘΝ 2ν 

Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ βάζεη παξ.3.1.2.1.β  
 ηεο Γηαθήξπμεο 22PROC010470217/29-4-2022 , 

πξνκήζεηαο 
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΙΑΗΝΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΔΡΝΠ 2022» 

 
 
 

Πην Εεπγνιαηηφ θαη ζηα Γξαθεία ηνπ Γήκνπ ζηελ νδφ Ππ. Θνθθψλε 2, ζήκεξα ηελ 20ε Ηνπλίνπ εκέξα Γεπηέξα 

έηνπο 2022 θαη ώξα 11:30 π.κ. νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 

1 Γξ.Βακβάηζηθνο Ρ.Δ.13  Ρερλ. Γεσπφλσλ  (Ξξφεδξνο) 
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Ξαλαγηώηεο 

2 Αζαλαζνύιηα Γεωξγία Ρ.Δ.13  Ρερλ. Γεσπνλίαο  (Κέινο) 

3 Ρξηαληάθπιινο Γεώξγηνο Γηνηθεηηθφο ΓΔ1 (Κέινο) 

 
πνπ απνηεινχλ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 112-2022 Α.Ν.Δ. γηα ηελ πξνκήζεηα 

«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΙΑΗΝΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΔΡΝΠ 2022» ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο Λ. Θνξηλζίαο, πνπ δηελεξγείηαη σο 

αλνηθηφο ειεθηξνληθφο δηαγσληζκφο ζχκθσλα κε ηελ  αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Λ.4412/2016 θαη κε 

ην θξηηήξην θαηαθχξσζεο, ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο πψιεζεο 

(ρακειφηεξε ηηκή), πνπ δηελεξγείηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, κε A/A ζπζηήκαηνο 

159957, πξνυπνινγηζκνχ:  12.610,00€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 24%. 

 

Αθνχ έιαβαλ ππφςε ηνπο :  

• ηνλ λ.4782/21 «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο 
γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» 

• ηνλ λ.4738/20 (ΦΔΘ 207 Α‟): «Οχζκηζε νθεηιψλ θαη παξνρή δεχηεξεο επθαηξίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

• ηνλ λ. 4605/2019 «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία (ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 8εο Ηνπλίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ 
επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δελ έρνπλ απνθαιπθζεί (εκπνξηθφ απφξξεην) απφ ηελ παξάλνκε 
απφθηεζε, ρξήζε θαη απνθάιπςή ηνπο (EEL 157 ηεο 15.6.2016) - Κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ 
πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

• ηνλ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

• ηνλ λ. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ 
γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εοΗνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, 
ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, 
έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 

• ηνλ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 
2011/85/ΔΔ) –δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

• ηνλ λ. 4257/2014, ΦΔΘ Α΄93/14.4.2014 «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» 

• ηνλ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη 
πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 
θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,  

• ηελ παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 ηεο 
16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

• ηνλ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην» 

• ην άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ 
κειψλ ηνπο κε θιήξσζε», 

• ηνλ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,  

• ηνλ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο 
δηαηάμεηο”, 

• ηνλ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ 
Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

• ηνλ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ 
θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα 
ζηνηρεία ηνπ Δ.Π.Ο., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) «Νλνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ 
Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ 
πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 
κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα „‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη, θαη‟ 

https://www.karagilanis.gr/files/nomos_4738_2020.pdf
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εμνπζηνδφηεζε  ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4172/2013 (Α 167) γηα ηνλ θαζνξηζκφ: α) ησλ κε «ζπλεξγάζηκσλ 
θνξνινγηθά» θξαηψλ θαη β) ησλ θξαηψλ κε «πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο».   

• ηνλ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

• ηνλ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ 
άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

• ηνλ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

• ην π.δ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

• ην π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

• ην π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Θαλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. ηεο κε αξ. 
57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ 
ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 
(ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

• ηελ κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρερληθέο 
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 
(Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)»,  

• ηηο ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, ηηο  ινηπέο δηαηάμεηο, πνπ 
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ην ζχλνιν 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ 
δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

Δπίζεο ηηο θάησζη Θ..Α.: 
• K.Y.A. 467/2002/03 ( ΦΔΘ 1531 Β/16-10-03) 

• K.Y.A. 468/2002/03 ( ΦΔΘ 1273 Β/05-09-03 –ΓΗΌΟΘΩΠΖ ΠΦΑΙΚΑΡΝΠ ΠΡΝ ΦΔΘ 1630 Β/03) 

• K.Y.A. Α8/36824/3042/08 ( ΦΔΘ 1335Β/08-07-2008) 

• .Α. Α2-3391/09 (ΦΔΘ1388Β/13-07-09) θαη ζπγθεθξηκέλα ηα άξζξα 286 & 291 

• Α.Σ.Π. 501/2004/07 (ΦΔΘ 872Β/04-06-2007) 

• K.Y.A. 514/2004/06 (ΦΔΘ 1490 Β/09-10-2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Θ..Α. 460/2009/10 (ΦΔΘ 67 
Β/28/01-01-2010) 

• .Α. Α2-3391/09 (ΦΔΘ 1388Β/13-07-20009) θαη ζπγθεθξηκέλα ηα άξζξα 44, 70 & 320. 

• K.Y.A. 526/2004/05 ( ΦΔΘ 630 Β/12-05-05) 

• K.Y.A. 12/95/95 ( ΦΔΘ 471 Β -ΓΗΌΟΘΩΠΖ ΠΦΑΙΚΑΡΝΠ ΠΡΝ ΦΔΘ 570 Β/29-06-95) 

• K.Y.A. 526/2004/05 ( ΦΔΘ 630 Β/12-05-05) 

• K.Y.A. 322/2000/01 ( ΦΔΘ 122 Β) 

Θαζψο επίζεο, 
• ην πξσηνγελέο αίηεκα ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο   κε ΑΓΑΚ: 22REQ010438874/20-04-2022 

• ηελ  απνθάζε  αλάιεςεο ππνρξέσζεο δαπάλεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο  

Α/Α 95-2022- ΑΓΑΚ: 22REQ010469530 θαη  ΑΓΑ: 9Ξ94Ω9Ξ-6ΘΩ 

 ηελ ππ‟ αξηζ. 07/2022 Κειέηε ηνπ Ρκήκαηνο Θαζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο ηνπ Γ. 
Βέινπ Βφραο  

• ηε κε αξηζ. 112/2022 πξάμε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: ΑΓΑ: 94ΔΙΩ9Ξ-8ΩΟ) κε ηελ νπνία 
θαζνξίζζεθαλ νη φξνη ηνπ Γηαγσληζκνχ 

• ηελ αλάγθε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζρεηηθή πξνκήζεηα 

• ην Ξξαθηηθφ 1 (10-05-2022/20-06-2022)) 

 

ζπλεδξηάδνπλ βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 3.1.2.1.γ  ηεο δηαθήξπμεο, γηα ηελ αμηνιόγεζε ηωλ νηθνλνκηθώλ 
πξνζθνξώλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά (ήηνη ηνπ 
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κε Α/Α ΔΠΖΓΖΠ 159957 θξίζεθαλ απνδεθηά, δει. γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο (1. «ΔΘΚΗΝ ΘΔΝΓΩΟΝΠ – ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ», 2. «Γ.ΓΖΚΖΡΟΑΘΝΞΝΙΝΠ 
ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ», 3. «AVIN ΝΙΓΑ Β. ΓΑΙΖΒΗΓΘΑ ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΓΟΩΛ 
ΘΑΠΗΚΩΛ  ΞΙΛΡΖΟΗΝ - ΙΗΞΑΛΡΖΟΗΝ ΔΚΞΝΟΗΑ ΔΙΑΠΡΗΘΩΛ-ΒΝΙΘΑΛΗΕΑΡΔΟ») γηα ηνπο νπνίνπο 
δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο:  
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• Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο «ΔΘΚΗΝ ΘΔΝΓΩΟΝΠ – ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ» έρεη ππνβάιιεη  

νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηηο νκάδεο 1 θαη 2.  

• Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο «Γ.ΓΖΚΖΡΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ» έρεη ππνβάιιεη  νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηηο νκάδεο 1 θαη 2. 

• Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο «AVIN ΝΙΓΑ Β. ΓΑΙΖΒΗΓΘΑ   ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΓΟΩΛ ΘΑΠΗΚΩΛ  ΞΙΛΡΖΟΗΝ 

- ΙΗΞΑΛΡΖΟΗΝ ΔΚΞΝΟΗΑ ΔΙΑΠΡΗΘΩΛ-ΒΝΙΘΑΛΗΕΑΡΔΟ» έρεη ππνβάιιεη  νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηηο 

νκάδεο 1 θαη 2.  

 
 

1. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

 
Πε ζπλέρεηα ηνπ Ξξαθηηθνχ 1 (10-05-2022/20-06-2022) ε επηηξνπή ζπλεδξηάδεη εθ λένπ, γηα ηελ αμηνιφγεζε 
ησλ  νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή 
πξνζθνξά θξίζεθαλ απνδεθηά, σο αθνινχζσο: 
4. «ΔΘΚΗΝ ΘΔΝΓΩΟΝΠ – ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ»  

5. «Γ.ΓΖΚΖΡΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ»  

6. «AVIN ΝΙΓΑ Β ΓΑΙΖΒΗΓΘΑ   ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΓΟΩΛ ΘΑΠΗΚΩΛ  ΞΙΛΡΖΟΗΝ - ΙΗΞΑΛΡΖΟΗΝ 

ΔΚΞΝΟΗΑ ΔΙΑΠΡΗΘΩΛ-ΒΝΙΘΑΛΗΕΑΡΔΟ»  

νη πξνζθνξέο ησλ νπνίσλ αθνξνχλ ηηο νκάδεο 1 θαη 2 ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο.   
 
Νη αληίζηνηρεο πξνζθνξέο ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο θαη έρνπλ σο εμήο: 
 
ΞΗΛΑΘΑΠ - 1 

Α/Α  ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΩΛ ΚΝΛΑΓΑ 
ΚΔΡΟΖΠΖΠ 

Ξνζά 
νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξά 

1 

ΔΘΚΗΝ 
ΘΔΝΓΩΟΝΠ – 
ΞΑΟΑΓΩΓΖ 
ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ 

ΝΚΑΓΑ 1 
ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΙΑΗΝΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ 
ΓΗΑ ΝΣΖΚΑΡΑ & ΦΝΟΖΡΑ 
ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ 

Ιίηξα & Θηιά 5.367,00 

2 ΝΚΑΓΑ 2 
ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΙΑΗΝΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ 
ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΗΛΖΠΖ ΡΩΛ 
ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ 

Ιίηξα 480,00 

   ΠΛΝΙΝ 5.847,00 

   Φ.Ξ.Α. 24% 1.423,28 

   ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ 

7.250,28 

 
 
ΞΗΛΑΘΑΠ - 2 

Α/Α  ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΩΛ ΚΝΛΑΓΑ 
ΚΔΡΟΖΠΖΠ 

Ξνζά 
νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξά 

1 

Γ.ΓΖΚΖΡΟΑΘΝΞΝΙΝΠ 
ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΝ 
ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

ΝΚΑΓΑ 1 
ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΙΑΗΝΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ 
ΓΗΑ ΝΣΖΚΑΡΑ & ΦΝΟΖΡΑ 
ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ 

Ιίηξα & Θηιά 10.110,00 

2 ΝΚΑΓΑ 2 
ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΙΑΗΝΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ 
ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΗΛΖΠΖ ΡΩΛ 
ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ 

Ιίηξα 724,00 

   ΠΛΝΙΝ 10.834,00 

   Φ.Ξ.Α. 24% 2.600,16 

   

ΓΔΛΗΘΝ 

13.434,16 
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ΠΛΝΙΝ 

 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ - 3 

Α/Α  ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΩΛ ΚΝΛΑΓΑ 
ΚΔΡΟΖΠΖΠ 

Ξνζά 
νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξά 

1 AVIN ΝΙΓΑ Β 
ΓΑΙΖΒΗΓΘΑ   
ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΓΟΩΛ 
ΘΑΠΗΚΩΛ  
ΞΙΛΡΖΟΗΝ - 
ΙΗΞΑΛΡΖΟΗΝ 
ΔΚΞΝΟΗΑ 
ΔΙΑΠΡΗΘΩΛ-
ΒΝΙΘΑΛΗΕΑΡΔΟ 

ΝΚΑΓΑ 1 
ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΙΑΗΝΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ 
ΓΗΑ ΝΣΖΚΑΡΑ & ΦΝΟΖΡΑ 
ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ 

Ιίηξα & Θηιά 8.155,00 

2 ΝΚΑΓΑ 2 
ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΙΑΗΝΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ 
ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΗΛΖΠΖ ΡΩΛ 
ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΩΛ 

Ιίηξα 690,00 

   ΠΛΝΙΝ 8.845,00 

   Φ.Ξ.Α. 24% 2.122,80 

   ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ 

10.967,80 

 

Απφ ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθή πξνζθνξάο ησλ παξαθάησ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ: 

1. «ΔΘΚΗΝ ΘΔΝΓΩΟΝΠ – ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ»  

2. «Γ.ΓΖΚΖΡΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ»  

3. «AVIN ΝΙΓΑ Β ΓΑΙΖΒΗΓΘΑ   ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΓΟΩΛ ΘΑΠΗΚΩΛ  ΞΙΛΡΖΟΗΝ - ΙΗΞΑΛΡΖΟΗΝ 

ΔΚΞΝΟΗΑ ΔΙΑΠΡΗΘΩΛ-ΒΝΙΘΑΛΗΕΑΡΔΟ»,  

ε επηηξνπή θξίλεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ηνπο απνδεθηέο θαζψο πξνθχπηεη  ζπκθσλία κε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηελ ππ‟άξηζκ. 07/2022 Κειέηε ηνπ Ρκήκαηνο Θαζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο ηεο Γ/λζεο 

Ξεξηβάιινληνο ηνπ Γ. Βέινπ Βφραο. 

 
2. ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ  

Κε βάζε ηα αλσηέξσ,  ε επηηξνπή εηζεγείηαη ηελ απνδνρή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα «ΔΘΚΗΝ ΘΔΝΓΩΟΝΠ – ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ», κε ειεθηξνληθή πξνζθνξά 278674/16-05-

2022 πνπ αθνξά ηηο νκάδεο 1 θαη 2 ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο θαζ‟φηη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηεο ππ‟άξηζκ. 07/2022 Κειέηε ηνπ Ρκήκαηνο Θαζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο ηνπ Γ. 

Βέινπ Βφραο  θαη ε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, βάζεη   ηηκήο. 

Γηα δηαπίζησζε ησλ άλσ, ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ην νπνίν αθνχ αλαγλψζζεθε θαη βεβαηψζεθε, 

ππνγξάθεηαη. 

 

Zεπγνιαηηφ, 20-06-2022 
Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ : 

     Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο 
 

Ύζηεξα απφ ηα αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιείηαη λα εγθξίλεη ην 

αλσηέξσ πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ.  

  Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε: 

ΑΔΑ: Ψ8Ε4Ω9Π-ΜΦΝ



1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 

2) ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο  Γηαθήξπμεο  

3) ηελ ππ‟ αξηζ. 95/2022 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

4) ηα ππ‟ αξηζ. 1 & 2 πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ 

5) ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ 

α. Ρελ έγθξηζε ησλ  ππ‟αξηζ. 1 & 2 /2022 πξαθηηθψλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε  

ηεο πξνκήζεηαο : «Ξξνκήζεηα ειαηνιηπαληηθώλ έηνπο 2022»,  κε α/α ζπζηήκαηνο   159957,  

ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016.  

β. Όπσο γίλεη δεθηφο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο «ΔΘΚΗΝ ΘΔΝΓΩΟΝΠ – ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ» θαζ‟φηη 

ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ‟άξηζκ. 07/2022 Κειέηεο ηνπ Ρκήκαηνο Θαζαξηφηεηαο θαη 

Αλαθχθισζεο  ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο. 

γ. Ρελ αλάδεημε σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηεο πξνκήζεηαο : «Ξξνκήζεηα ειαηνιηπαληηθψλ έηνπο  

2022», Βέινπ- Βφραο θαη ησλ ΛΞΓΓ απηνχ»,  ηελ εηαηξεία «ΔΘΚΗΝ ΘΔΝΓΩΟΝΠ – ΞΑΟΑΓΩΓΖ  

ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ»,  θαζ‟φηη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξε  

θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ‟άξηζκ. 07/2022  

Κειέηε ηνπ Ρκήκαηνο Θαζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο ηνπ Γ. Βέινπ Βφραο   

γηαηί ε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο  

πξνκήζεηαο. 

Ζ παξνχζα απφθαζε δελ θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε  

θαηαθχξσζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

 

Ζ απφθαζε απηή έιαβε α/α : 173/2022 
  Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

          Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ.                               ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ. 

 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Εεπγνιαηηό απζεκεξόλ.- 

O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ.Δ 

 

   ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ ΑΛΛΗΒΑΠ 
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