
  

Αριθμός Πρακτικού 46 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 11-10-2022 

 

        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, Αντιδήμαρχο 

Θεμάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Προγραμμάτων, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, 

Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, 

Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό 

Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 

9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για 

την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 

β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού 

Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και γ)με αριθμό 

40430/19-9-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 399/7-1-

2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική 

Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 

του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει, 

συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 

(ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 11η Οκτωβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και 

ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 44990/7-10-2022 

πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα 

μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  

της ημερήσιας διάταξης. 

        Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος 

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κυριαζή Αντώνιο), 4)Πούρος Γεώργιος, 5)Πνευματικός 

Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος (αποχώρησε μετά την συζήτηση του 15ου θέματος ημερήσιας 

διάταξης), 7)Κορδώσης Χρήστος (αποχώρησε μετά την συζήτηση του 15ου  θέματος ημερήσιας 

διάταξης). 

 Α π ό ν τ ε ς  

        1)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας 

διάταξης), 2)Ζώγκος Ανδρέας.   



         Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

          Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε. 

          Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.     

 

           ΑΠΟΦΑΣΗ 624η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ προϋπολογισμού μελέτης 

4.032.976,55€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 99/2021) (επαναληπτικός 

διαγωνισμός)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ’αριθμ.65/756/2021 απόφαση της 

Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο 

ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’αριθμ.99/2021 μελέτης και ορίστηκε η με διεθνή, ηλεκτρονικό, 

ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν λόγω προμήθειας. 

Δυνάμει αυτής της απόφασης εκδόθηκε η υπ’αριθμ. πρωτ.38952/29-12-2021 διακήρυξη διαγωνισμού, 

με την οποία ορίστηκε ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 31-01-

2022. Ακολούθως, με την υπ'αριθμ. 65/758/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε 

τριμελής Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης της 

εν λόγω προμήθειας. Ο εν λόγω διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :151465. 

         Ακολούθως με την υπ’ αριθμ.11/141/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 

4-2-2022 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών, απορρίφθηκε η προσφορά του 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», κηρύχθηκε 

άγονος και ματαιώθηκε ο διαγωνισμός με αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

151465 για την σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν θέματι προμήθειας.  Στην συνέχεια, με την 

υπ’αριθμ. 26/342/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα 

τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’αριθμ.99/2021 μελέτης, ορίστηκε η με 

διεθνή ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου και καθορίστηκαν οι σχετικοί όροι 

διακήρυξης Επαναληπτικού διαγωνισμού. Δυνάμει της απόφασης αυτής εκδόθηκε η 

υπ’αριθμ.πρωτ.24534/01-07-2022 διακήρυξη διαγωνισμού, με την οποία ορίστηκε καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών στις  03-08-2022.  Ο ως άνω ηλεκτρονικός επαναληπτικός 

διαγωνισμός έλαβε Αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 164039.  

  

          Ο Πρόεδρος στην συνέχεια θέτει υπ’όψιν των μελών την υπ’αριθμ.πρωτ. 45250/10-10-2022-

2022 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων,  με την οποία διαβιβάστηκαν στην Οικονομική Επιτροπή τα 

Πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών, προς έγκριση.  



           Το από 09-08-2022 1ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής 

Προσφοράς, της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, έχει 

ως εξής: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016) 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1. 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ» 

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ 
 

Στην Κόρινθο, την 09-08-2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορινθίων (οδός 
Κολιάτσου 32), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 65/758/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 164039 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 24534/01-07-2022 διακήρυξης του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο 
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ”, Προϋπολογισμού 3.252.400,44€ (άνευ ΦΠΑ), ήτοι 4.032.976,55€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Άννα Γιαβάση 

2. Τακτικό Μέλος Παναγιώτα Σανδραβέλη 

3. Τακτικό Μέλος Παναγιώτης Μάρκου 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 24534/01-07-2022 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την 
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ” και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής: 
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, 
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα 
αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 164039. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 03/08/2022 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών είναι η 09/08/2022 και ώρα 10:00. 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα 
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 164039 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα 
ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό ως κάτωθι από τον οικονομικό 
φορέα: 
 

 Οικονομικός φορέας Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς 

1 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 28/07/2022 14:56:28 

 
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση 
των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη 
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την 
παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και «Οικονομικές Προσφορές». Επισημαίνεται ότι  σε αυτό το 
στάδιο το περιεχόμενο των ανωτέρω φακέλων δεν είναι ορατό στους οικονομικούς φορείς. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η μοναδική υποβληθείσα  
προσφορά είχε λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α συστήματος : 
 

 Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος 



 Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος 

1 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 290677 

 
Βάση του  υποβληθέντος  Ε.Ε.Ε.Σ. ο ανωτέρω οικονομικός  φορέας έχει υποβάλλει προσφορά για τα τμήματα 1 και 2. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη αρχικά στην εξέταση  της προσκόμισης της  εγγυητικής συμμετοχής, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 72 και διαπιστώνει ότι έχουν υποβληθεί εγγυητικές συμμετοχής ως αυτό ορίζεται στην 
διακήρυξη. 
 
Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
Η επιτροπή ακολούθως προέβη στην καταγραφή του περιεχομένου της υποβληθείσας προσφοράς  στο ΕΣΗΔΗΣ, η 
οποία περιείχε τα αρχεία:  
 

1. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
2. espd-responde-v2 
3. Υ.Δ. 
4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α 
5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Β 
6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 
7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ  
8. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΡ.  ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 
10. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
11. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΡΙΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 
12. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 
13. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ_ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ_ΝΠ-ΟΚ-auto_signed  
14. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
15. ΕΚΟ Βενζίνη Αμόλυβδη 95RON 
16. ΕΚΟ Πετρέλαιο Κίνησης 
17. ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
18. ΑΔΕΙΑ ΚΡΚ 4560 
19. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 
20. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
21. My taxis ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ 
22. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
23. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε: 
συμπληρωμένο το E.E.E.Σ. και  
την Νο 7002032147/20-7-2022, ποσού 1.696,59€ για το Τμήμα 1-ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ και την Νο 8002032145, 
ποσού 38.633,18€   εγγυητικές συμμετοχής της Τράπεζας EUROBANK σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Οι 
εγγυητικές  ελέγχθηκαν  ως προς την εγκυρότητα τους με   έγγραφο του Δήμου το οποίο στάλθηκε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και βεβαιώθηκε αυτή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την Τράπεζα EUROBANK – 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ την 9η -8-2022.  
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή σημείωσε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά που απέστειλε ο  οικονομικός φορέας  στο 
διαγωνισμό στον Δήμο εμπρόθεσμα πριν την αποσφράγιση όπως ορίζεται από την Διακήρυξη ο οποίος έλαβε τον αρ. 
πρωτοκόλλου 30861/29-7-2022. 
 
Διαπιστώνεται ότι ο οικονομικός φορέας ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ κατέθεσε εμπρόθεσμα τον 
ενσφράγιστο  φάκελο και επίσης ότι έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή: 
Α. Το Ε.Ε.Ε.Σ ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή 

τρίτα μέρη (άρθρο 79, Ν.4412/2016) και, 
Β. Η εγγυητική επιστολή.  
 
Από τον έλεγχο και την αξιολόγηση των ως άνω δικαιολογητικών προκύπτει ότι: 

• το ΕΕΕΣ έχει κατατεθεί με τον τρόπο που ορίζεται στην διακήρυξη. 

• Οι εγγυητικές επιστολές έχουν υποβληθεί με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2 της αρ.  24534/2022 Διακήρυξης. 
 



Συνεπώς  η προσφορά του οικονομικού φορέα   προχωρά  στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης τεχνικών 
προσφορών. 
 
Από τον έλεγχο Τεχνικής Προσφοράς προκύπτει ότι καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της αρ. 
99/2021 Μελέτης -Παράρτημα της διακήρυξης, καθώς έχουν υποβληθεί οι απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις και τα 
Δελτία Τεχνικών Χαρακτηριστικών που ορίζονται στο  Μέρος Α-Λοιπές Απαιτήσεις της σχετικής Μελέτης και συνεπώς 
προχωρά στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης οικονομικών προσφορών. 
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή εισηγείται: 
Α. την προώθηση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» στο επόμενο 
στάδιο αξιολόγησης οικονομικών προσφορών 
 
Β. την έγκριση του παρόντος πρακτικού. 
 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, 
υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα 

 

 
Η Επιτροπή 

 
Άννα Γιαβάση 

 
Παναγιώτα Σανδραβέλη 

 
Παναγιώτης Μάρκου 

 

 

         Ακολούθως η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην υπ’αριθμ. 24534/01-07-2022 διακήρυξη διαγωνισμού και ειδικότερα στο Άρθρο 3.1 

«Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» και στην παράγραφο 3.1.2. «Αξιολόγηση προσφορών» 

1.:«Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των 

σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και 

Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 

4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του 

τελευταίου σταδίου της διαδικασίας», προχώρησε στην αποσφράγιση της μοναδικής υποβληθείσας 

προσφοράς και συνέταξε το από 10-08-2022, 2ο Πρακτικό αυτής, για την αποσφράγιση και 

αξιολόγηση οικονομικών προσφορών, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και έχει ως εξής: 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016) 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΓΙΑ  ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ» 

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
Στην Κόρινθο, την 10-08-2022, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και 

Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, Κολιάτσου 32, 1ος όροφος, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 

65/758/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου, προκειμένου να αξιολογήσει  τις οικονομικές 

προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 164039 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 24534/01-07-2022 

διακήρυξης του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ”, 

 Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 



Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Άννα Γιαβάση 

2. Τακτικό Μέλος Παναγιώτα Σανδραβέλη 

3. Αναπληρωματικό Μέλος Παναγιώτης Μάρκου 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 24534/01-07-2022 διακήρυξης του Δήμου  για την «Προμήθεια 

καυσίμων κίνησης» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, τα µέλη της επιτροπής προέβησαν 

στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, ήτοι του οικονομικού φορέα: 

 Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος 

1 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 290677 

 
Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η οικονομική προσφορά πληροί τις τυπικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις που ορίζονται 
στο Άρθρο 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών.  

 
Η οικονομική προσφορά της  «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
Μ.Μ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΑΝΑ Μ.Μ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ Lt 99.146.00 1,38 -4% 

2 ΠΕΤΡΕΛΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ Lt 2.662.888,00 1,17 -4% 

 
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη ότι το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της διακήρυξης, 
 

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι 
 
(Α) Την αποδοχή της μοναδικής υποβληθείσας προσφοράς της εταιρείας «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», 

(Β) Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της εταιρείας «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ» με τιμές κατακύρωσης τις τιμές που αναγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 

Κατακύρωσης στην «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»: 

Πίνακας Κατακύρωσης στην «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΚΑΕ μμ 

Τιμή μελέτης 
ανά μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
προσφοράς με 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

 -4% 

Ποσότητα 
Μερικό σύνολο  

(€) 

1 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(10/6641.0001) 

10/6641.0001 lt 1,38 
1,4352 

29.400 42.194,88 

2 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(20/6641.0001) 

20/6641.0001 lt 1,38 
1,4352 

11.426 16.398,60 

3 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(20/6644.0001) 

20/6644.0001 lt 1,38 
1,4352 

2.400 3.444,48 



Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΚΑΕ μμ 

Τιμή μελέτης 
ανά μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
προσφοράς με 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

 -4% 

Ποσότητα 
Μερικό σύνολο  

(€) 

4 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(30/6641.0001) 

30/6641.0001 lt 1,38 
1,4352 

15.120 21.700,22 

5 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(30/6644.0001) 

30/6644.0001 lt 1,38 
1,4352 

4.800 6.888,96 

6 

Βενζίνη αμόλυβδη 
(20/6644.0001-
Μηχανοτεχνίτες 
συνεργείου) 

20/6644.0001 lt 1,38 

1,4352 

4.800 
6.888,96 

 

7 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(35/6641.0001) 

35/6641.0001 lt 1,38 
1,4352 

24.000 34.444,80 

8 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(35/6644.0001) 

35/6644.0001 lt 1,38 
1,4352 

2.400 3.444,48 

9 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(45/6644.0001) 

45/6644.0001 lt 1,38 
1,4352 

4.800 6.888,96 

10 
Πετρέλαιο 
κίνησης 
(20/6641.0001) 

20/6641.0001 lt 1,17 
1,2168 

2.122.500 2.582.658,00 

11 
Πετρέλαιο 
κίνησης 
(30/6641.0001) 

30/6641.0001 lt 1,17 
1,2168 

386.708 470.546,29 

12 
Πετρέλαιο 
κίνησης 
(35/6641.0001) 

35/6641.0001 lt 1,17 
1,2168 

146.000 177.652,80 

13 
Πετρέλαιο 
κίνησης 
(35/6644.0001) 

35/6644.0001 lt 1,17 
1,2168 

4.800 5.840,64 

14 
Πετρέλαιο 
κίνησης 
(45/6641.0001) 

45/6641.0001 lt 1,17 
1,2168 

2.880 3.504,38 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.382.496,46 

ΦΠΑ 24% 811.799,15 

ΣΥΝΟΛΟ 4.194.295,61 

 

(Γ) Την προώθηση της προσφοράς της ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, στην επόμενη φάση του 

διαγωνισμού του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

(Δ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού. 

Στο σημείο αυτό, η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το  πρακτικό της και υπέγραψε αυτό σε δύο (2) 
αντίγραφα.  

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
1. Άννα Γιαβάση                    2. Παναγιώτα Σανδραβέλη                 3. Παναγιώτης Μάρκου 

 



         Με το υπ’αριθμ.πρωτ.34930/19-08-2022 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων, ο προσωρινός 

ανάδοχος οικονομικός φορέας ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. προσεκλήθη να 

υποβάλλει εντός τασσόμενης προθεσμίας τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην υπ’αριθμ.πρωτ.24534/01-07-2022 διακήρυξη διαγωνισμού και την κείμενη 

νομοθεσία. 

        Τέλος, ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής το από 01-09-2022 που 

ολοκληρώθηκε στις 05-10-2022 3ο Πρακτικό Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και 

έχει ως εξής: 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016) 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 3 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
ΓΙΑ  ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ» 

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
Στην Κόρινθο, την  01-09 -2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και 

Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, Κολιάτσου 32, 1ος όροφος, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 

758/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου  που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 164039 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 24534/01-

07-2022 διακήρυξης του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ”, 

 Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Άννα Γιαβάση 

2. Τακτικό Μέλος Παναγιώτα Σανδραβέλη 

3. Τακτικό Μέλος Παναγιώτης Μάρκου 

 

Με το Πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και ανάδειξης 

προσωρινού μειοδότη για την ανωτέρω διακήρυξη, η επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη, του μοναδικού συμμετέχοντα 

στον διαγωνισμό, οικονομικού φορέα ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. 

Σε συνέχεια του πρακτικού αυτού, απεστάλη στον προσωρινό ανάδοχο,   πρόσκληση με αρ. πρωτοκόλλου 34930/19-

8-2022, με την οποία κλήθηκε να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Σύμφωνα με το άρθρο 3.2. της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα 
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν, το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5 της διακήρυξης. 
 



Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης την 26η. 08. 2022. Η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ήταν η 2/9/2022. 
  
Η επιτροπή κατέγραψε το υποβληθέντα μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ αρχεία δικαιολογητικών κατακύρωσης: 
 
Ektiposi.pdf 
ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.pdf 
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ.pdf 
ΑΜ 39946 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ -10.pdf 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.pdf 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ.pdf 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.pdf 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.pdf 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.pdf 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗ.pdf 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ.pdf 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΡ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.pdf 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.pdf 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ_ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ_ΝΠ-OK-auto__signed.pdf 
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ 2022.pdf 
ΕΚΟ Βενζίνη Αμόλυβδη 95RON.pdf 
ΕΚΟ Πετρέλαιο Κίνησης.pdf 
ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.pdf 

ΚΡΚ 4560.pdf 

ΜΑΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ.pdf 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΡ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.pdf 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ.pdf 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ.pdf 

ΣΙΝΓ ΑΜ 39946 ΑΡ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ.pdf 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ 2022.pdf 

Υ.Δ. 1.pdf 

Υ.Δ. 2.pdf 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΡ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.pdf 

 

Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών  κατακύρωσης ως εξής: 

Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του  
Αριστείδη Κλεμπετσάνη του 
Παναγιώτη 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 11940/18.07.2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Κορίνθου 

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη 
προς το Δημόσιο 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β), i 

ΝΑΙ 
Αρ. 

74970900/24.08.2022, 
λήξη ισχύος: 24.09.2022 

ΑΑΔΕ 

Αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου   

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β), ii 

ΝΑΙ 
Αρ. 

15257552/24.05.2022, 
λήξη ισχύος: 23.11.2022 

e-ΕΦΚΑ 

Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με 
τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα 
αφορά Οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές. 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β), ii 

ΝΑΙ 26-8-2022 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης 
δικαστικής ή διοικητικής απόφασης 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 

2.2.3.2 (α) 
και 2.2.9.2 
παρ. (Β.1 β. 

ΝΑΙ 26-8-2022 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 



Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

για την αθέτηση των υποχρεώσεων 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

iii) 

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό 
ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ. (Β.1.γ.i) 

ΝΑΙ 14.07.2022 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το 
οποίο προκύπτει ότι το νομικό 
πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ.(Β.1.γ.ii) ΝΑΙ 
Αρ. 

1940094.2857480/24.08.
2022 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ 

ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ 

Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 
Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται 
στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς 
τους. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2. 

παρ. 
(Β.1.γ.iii) 

ΝΑΙ 28.07.2022 ΑΑΔΕ 

Η εκτύπωση φέρει ημερομηνία 28.07.2022 και είναι προγενέστερη της ημερομηνίας πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, ήτοι την 23η .08. 2022, 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της 
παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού 

2.2.3.4 
(λοιπές 

περιπτώσεις) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.1.δ) 

ΝΑΙ 26.08.2022 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Για την παράγραφο 2.2.3.9. 
υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περί μη επιβολής σε βάρος του της 
κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσία 

2.2.3.9 και 
2.2.9.2 παρ. 

(Β.1.ε) 

ΝΑΙ 26.08.2022 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού (ή 
εμπορικού) μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. 

2.2.4 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.2) ΝΑΙ 423/24.08.2022 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης 

2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6.i) ΝΑΙ 

ΑΡ. 1940094.2857481/ 
25-08-2022 & 

1907875.2805894/12-07-
2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ 

Γενικό πιστοποιητικό  2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6.ii) ΝΑΙ 
ΑΡ. 1907875.2805893/ 

12-07-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ 



 

Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον 36032/29-08-2022 αριθμό 
πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος 
στην Επιτροπή. Η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη. 

1.  

Κατά τον έλεγχο και σύμφωνα με τα ανωτέρω κάνοντας χρήση του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016,  η επιτροπή 
συνέταξε έγγραφο με ημερομηνία 03/10/2022, με το οποίο ζητήθηκε από τον προσωρινό ανάδοχο η υποβολή  
Εκτύπωσης της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,  προκειμένου να προχωρήσει στην ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας.  

Το έγγραφο της επιτροπής απεστάλη  στον προσωρινό ανάδοχο «Κλεμπετσάνης Αριστείδης και ΣΙΑ Ο.Ε.»  μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ την 5/10/2022. 

Σε απάντηση του εγγράφου υποβλήθηκε  μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ,  την 5/10/2022, εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 

ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, με 

ημερομηνία εκτύπωσης 5/10/2022, από την οποία προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

του προσωρινού αναδόχου. 

Μετά την ως άνω συμπλήρωση στοιχείων προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν είναι 
πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.  
 

Η επιτροπή διαγωνισμού έχοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή τα κάτωθι: 
 
(Α) Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» ως αναδόχου της προμήθειας 

με  τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ» σύμφωνα με τον Πίνακα Κατακύρωσης.  
 

 
Πίνακας Κατακύρωσης στην «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΚΑΕ μμ 

Τιμή μελέτης 
ανά μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
προσφοράς με 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

 -4% 

Ποσότητα 
Μερικό σύνολο  

(€) 

1 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(10/6641.0001) 

10/6641.0001 lt 1,38 
1,4352 

29.400 42.194,88 

2 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(20/6641.0001) 

20/6641.0001 lt 1,38 
1,4352 

11.426 16.398,60 

3 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(20/6644.0001) 

20/6644.0001 lt 1,38 
1,4352 

2.400 3.444,48 

4 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(30/6641.0001) 

30/6641.0001 lt 1,38 
1,4352 

15.120 21.700,22 

5 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(30/6644.0001) 

30/6644.0001 lt 1,38 
1,4352 

4.800 6.888,96 

6 

Βενζίνη αμόλυβδη 
(20/6644.0001-
Μηχανοτεχνίτες 
συνεργείου) 

20/6644.0001 lt 1,38 

1,4352 

4.800 
6.888,96 

 

7 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(35/6641.0001) 

35/6641.0001 lt 1,38 
1,4352 

24.000 34.444,80 

8 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(35/6644.0001) 

35/6644.0001 lt 1,38 
1,4352 

2.400 3.444,48 



Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΚΑΕ μμ 

Τιμή μελέτης 
ανά μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
προσφοράς με 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

 -4% 

Ποσότητα 
Μερικό σύνολο  

(€) 

9 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(45/6644.0001) 

45/6644.0001 lt 1,38 
1,4352 

4.800 6.888,96 

10 
Πετρέλαιο 
κίνησης 
(20/6641.0001) 

20/6641.0001 lt 1,17 
1,2168 

2.122.500 2.582.658,00 

11 
Πετρέλαιο 
κίνησης 
(30/6641.0001) 

30/6641.0001 lt 1,17 
1,2168 

386.708 470.546,29 

12 
Πετρέλαιο 
κίνησης 
(35/6641.0001) 

35/6641.0001 lt 1,17 
1,2168 

146.000 177.652,80 

13 
Πετρέλαιο 
κίνησης 
(35/6644.0001) 

35/6644.0001 lt 1,17 
1,2168 

4.800 5.840,64 

14 
Πετρέλαιο 
κίνησης 
(45/6641.0001) 

45/6641.0001 lt 1,17 
1,2168 

2.880 3.504,38 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.382.496,46 

ΦΠΑ 24% 811.799,15 

ΣΥΝΟΛΟ 4.194.295,61 

(Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού. 

Στο σημείο αυτό, και μετά από συνεχείς συνεδριάσεις έως και την 5/10/2022 η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, 
συνέταξε το  πρακτικό της και υπέγραψε αυτό σε δύο (2) αντίγραφα.  

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
2. Άννα Γιαβάση                      2. Παναγιώτα Σανδραβέλη                 3. Παναγιώτης Μάρκου 

 

          Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει: α)την έγκριση των ως άνω αναφερόμενων 

Πρακτικών 1ου, 2ου και 3ου  της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη της εν θέματι 

δημόσιας σύμβασης, και β)την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  ως αναδόχου της εν λόγω προμήθειας και την κατακύρωση σε 

αυτόν της σχετικής δημόσιας σύμβασης με ποσοστό έκπτωσης -4% και ποσό προσφοράς 

3.382.496,46 €  πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 4.194.295,61€ συμπ/νου Φ.Π.Α.,  σύμφωνα με τα όσα ακριβώς 

και αναλυτικά αναφέρονται στο 3ο Πρακτικό Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών διαγωνισμού και τον σχετικό πίνακα  

Κατακύρωσης. 

 

          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, την υπ’αριθμ.πρωτ.45250/10-10-2022 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρο-

μηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του 



Δήμου Κορινθίων, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της Επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις 

του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, έστω και εάν 

δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

          Α.- Εγκρίνει τα εξής Πρακτικά: α)από 09-08-2022 1ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς, β)από 10-08-2022  2ο Πρακτικό Αποσφράγισης και 

αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς, και γ)από 01-09-2022 που ολοκληρώθηκε στις 05-10-2022, 

3ο Πρακτικό Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής 

αξιολόγησης διαδικασιών για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΚΙΝΗΣΗΣ προϋπολογισμού μελέτης 4.032.976,55€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός 

μελέτης 99/2021) (επαναληπτικός διαγωνισμός), με ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ο 

οποίος έλαβε Αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 164039, και τα 

οποία επισυνάπτονται στην παρούσα. 

 

         Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο για το σύνολο των ειδών του ως άνω διαγωνισμού τον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.                    

(Α.Φ.Μ. 999051657, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, Εξαμιλίων 33, Κόρινθος Τ.Κ.20100) με αριθμό προσφοράς 

συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 290677 και κατακυρώνει σε αυτόν την εν λόγω δημόσια σύμβαση  με 

ποσοστό έκπτωσης -4% και ποσό προσφοράς 3.382.496,46 €  πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 4.194.295,61€ 

συμπ/νου Φ.Π.Α.,  ως ο κάτωθι πίνακας κατακύρωσης του 3ου  Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής 

αξιολόγησης διαδικασιών: 

 

 
Πίνακας Κατακύρωσης στην «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΚΑΕ μμ 

Τιμή μελέτης 
ανά μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
προσφοράς με 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

 -4% 

Ποσότητα 
Μερικό σύνολο  

(€) 

1 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(10/6641.0001) 

10/6641.0001 lt 1,38 
1,4352 

29.400 42.194,88 

2 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(20/6641.0001) 

20/6641.0001 lt 1,38 
1,4352 

11.426 16.398,60 

3 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(20/6644.0001) 

20/6644.0001 lt 1,38 
1,4352 

2.400 3.444,48 

4 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(30/6641.0001) 

30/6641.0001 lt 1,38 
1,4352 

15.120 21.700,22 

5 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(30/6644.0001) 

30/6644.0001 lt 1,38 
1,4352 

4.800 6.888,96 



Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΚΑΕ μμ 

Τιμή μελέτης 
ανά μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
προσφοράς με 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

 -4% 

Ποσότητα 
Μερικό σύνολο  

(€) 

6 

Βενζίνη αμόλυβδη 
(20/6644.0001-
Μηχανοτεχνίτες 
συνεργείου) 

20/6644.0001 lt 1,38 

1,4352 

4.800 
6.888,96 

 

7 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(35/6641.0001) 

35/6641.0001 lt 1,38 
1,4352 

24.000 34.444,80 

8 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(35/6644.0001) 

35/6644.0001 lt 1,38 
1,4352 

2.400 3.444,48 

9 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(45/6644.0001) 

45/6644.0001 lt 1,38 
1,4352 

4.800 6.888,96 

10 
Πετρέλαιο 
κίνησης 
(20/6641.0001) 

20/6641.0001 lt 1,17 
1,2168 

2.122.500 2.582.658,00 

11 
Πετρέλαιο 
κίνησης 
(30/6641.0001) 

30/6641.0001 lt 1,17 
1,2168 

386.708 470.546,29 

12 
Πετρέλαιο 
κίνησης 
(35/6641.0001) 

35/6641.0001 lt 1,17 
1,2168 

146.000 177.652,80 

13 
Πετρέλαιο 
κίνησης 
(35/6644.0001) 

35/6644.0001 lt 1,17 
1,2168 

4.800 5.840,64 

14 
Πετρέλαιο 
κίνησης 
(45/6641.0001) 

45/6641.0001 lt 1,17 
1,2168 

2.880 3.504,38 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.382.496,46 

ΦΠΑ 24% 811.799,15 

ΣΥΝΟΛΟ 4.194.295,61 

 

            Γ.- Για την αναστολή της σύναψης των Συμβάσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του 

Ν.4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν. 

 

            Δ.- Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κορινθίων. Η 

δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. σχετικές πιστώσεις τακτικού 

προϋπολογισμού των οικονομικών ετών: 2022, 2023, 2024 του Φορέα: 

 

ΚΑΕ 
Δαπάνη (€) 

2022 
Δαπάνη (€) 

2023  
Δαπάνη (€) 

2024  
Συνολική 

Δαπάνη (€) 

10/6641.0001  
12.577,32 25.154,64 12.577,32 50.309,28 

20/6641.0001 
774.718,79 1.549.437,58 774.718,79 3.098.875,16 



ΚΑΕ 
Δαπάνη (€) 

2022 
Δαπάνη (€) 

2023  
Δαπάνη (€) 

2024  
Συνολική 

Δαπάνη (€) 

20/6644.0001  
3.080,16 6.160,32 3.080,16 12.320,64 

30/6641.0001 
146.727,33 293.454,66 146.727,33 586.909,32 

30/6644.0001 
2.053,44 4.106,88 2.053,44 8.213,76 

35/6641.0001 
63.221,40 126.442,80 63.221,40 252.885,60 

35/6644.0001 
2.767,68 5.535,36 2.767,68 11.070,72 

45/6641.0001 
1.044,58 2.089,15 1.044,58 4.178,31 

45/6644.0001 
2.053,44 4.106,88 2.053,44 8.213,76 

 Σύνολα 1.008.244,14 2.016.488,27 1.008.244,14 4.032.976,55 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί: 

• η απόφαση με αρ. πρωτ. 36772/10-12-2021 (ΑΔΑΜ 21REQ009718546/10-12-2021, ΑΔΑ 

9ΡΔΨΩΛ7-ΞΘ0) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα 

οικονομικά έτη 2022, 2023, 2024. 

• Η βεβαίωση Π.Ο.Υ πολυετούς υποχρέωσης με αρ. 36774/10-12-2021 (ΑΔΑ ΩΦΖ4ΩΛ7-

79Ψ). 

    

 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

  Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 46/624/2022.- 

 

Κόρινθος, 17-10-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

Επισυνάπτονται τα εξής Πρακτικά:  α)από 09-08-2022 1ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής  και Τεχνικής Προσφοράς, 

β)από 10-08-2022  2ο Πρακτικό  Αποσφράγισης και αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς, και   

γ)από 01-09-2022 που ολοκληρώθηκε στις 05-10-2022, 3ο Πρακτικό Αποσφράγισης και ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

 

Α) Πρακτικό 1ο 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016) 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1. 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ» 

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ 
 

Στην Κόρινθο, την 09-08-2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορινθίων (οδός 
Κολιάτσου 32), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 65/758/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 164039 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 24534/01-07-2022 διακήρυξης του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο 
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ”, Προϋπολογισμού 3.252.400,44€ (άνευ ΦΠΑ), ήτοι 4.032.976,55€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Άννα Γιαβάση 

2. Τακτικό Μέλος Παναγιώτα Σανδραβέλη 

3. Τακτικό Μέλος Παναγιώτης Μάρκου 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 24534/01-07-2022 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την 
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ” και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής: 
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, 
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα 
αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 164039. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 03/08/2022 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών είναι η 09/08/2022 και ώρα 10:00. 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα 
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 164039 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα 
ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό ως κάτωθι από τον οικονομικό 
φορέα: 
 

 Οικονομικός φορέας Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς 

1 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 28/07/2022 14:56:28 

 
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση 
των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη 
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την 
παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και «Οικονομικές Προσφορές». Επισημαίνεται ότι  σε αυτό το 
στάδιο το περιεχόμενο των ανωτέρω φακέλων δεν είναι ορατό στους οικονομικούς φορείς. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η μοναδική υποβληθείσα  
προσφορά είχε λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α συστήματος : 
 

 Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος 

1 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 290677 

 
Βάση του  υποβληθέντος  Ε.Ε.Ε.Σ. ο ανωτέρω οικονομικός  φορέας έχει υποβάλλει προσφορά για τα τμήματα 1 και 2. 



Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη αρχικά στην εξέταση  της προσκόμισης της  εγγυητικής συμμετοχής, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 72 και διαπιστώνει ότι έχουν υποβληθεί εγγυητικές συμμετοχής ως αυτό ορίζεται στην 
διακήρυξη. 
 
Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
Η επιτροπή ακολούθως προέβη στην καταγραφή του περιεχομένου της υποβληθείσας προσφοράς  στο ΕΣΗΔΗΣ, η 
οποία περιείχε τα αρχεία:  
 

24. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
25. espd-responde-v2 
26. Υ.Δ. 
27. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α 
28. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Β 
29. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 
30. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ  
31. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
32. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΡ.  ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 
33. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
34. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΡΙΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 
35. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 
36. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ_ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ_ΝΠ-ΟΚ-auto_signed  
37. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
38. ΕΚΟ Βενζίνη Αμόλυβδη 95RON 
39. ΕΚΟ Πετρέλαιο Κίνησης 
40. ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
41. ΑΔΕΙΑ ΚΡΚ 4560 
42. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 
43. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
44. My taxis ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ 
45. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
46. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε: 
συμπληρωμένο το E.E.E.Σ. και  
την Νο 7002032147/20-7-2022, ποσού 1.696,59€ για το Τμήμα 1-ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ και την Νο 8002032145, 
ποσού 38.633,18€   εγγυητικές συμμετοχής της Τράπεζας EUROBANK σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Οι 
εγγυητικές  ελέγχθηκαν  ως προς την εγκυρότητα τους με   έγγραφο του Δήμου το οποίο στάλθηκε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και βεβαιώθηκε αυτή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την Τράπεζα EUROBANK – 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ την 9η -8-2022.  
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή σημείωσε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά που απέστειλε ο  οικονομικός φορέας  στο 
διαγωνισμό στον Δήμο εμπρόθεσμα πριν την αποσφράγιση όπως ορίζεται από την Διακήρυξη ο οποίος έλαβε τον αρ. 
πρωτοκόλλου 30861/29-7-2022. 
 

 
Διαπιστώνεται ότι ο οικονομικός φορέας ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ κατέθεσε εμπρόθεσμα τον 
ενσφράγιστο  φάκελο και επίσης ότι έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή: 
Α. Το Ε.Ε.Ε.Σ ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή 

τρίτα μέρη (άρθρο 79, Ν.4412/2016) και, 
Β. Η εγγυητική επιστολή.  
 
Από τον έλεγχο και την αξιολόγηση των ως άνω δικαιολογητικών προκύπτει ότι: 

• το ΕΕΕΣ έχει κατατεθεί με τον τρόπο που ορίζεται στην διακήρυξη. 

• Οι εγγυητικές επιστολές έχουν υποβληθεί με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2 της αρ.  24534/2022 Διακήρυξης. 
 

 
 
Συνεπώς  η προσφορά του οικονομικού φορέα   προχωρά  στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης τεχνικών 
προσφορών. 



 
Από τον έλεγχο Τεχνικής Προσφοράς προκύπτει ότι καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της αρ. 
99/2021 Μελέτης -Παράρτημα της διακήρυξης, καθώς έχουν υποβληθεί οι απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις και τα 
Δελτία Τεχνικών Χαρακτηριστικών που ορίζονται στο  Μέρος Α-Λοιπές Απαιτήσεις της σχετικής Μελέτης και συνεπώς 
προχωρά στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης οικονομικών προσφορών. 
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή εισηγείται: 
Α. την προώθηση της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» στο επόμενο 
στάδιο αξιολόγησης οικονομικών προσφορών 
 
Β. την έγκριση του παρόντος πρακτικού. 
 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, 
υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα 
 

 

 
Η Επιτροπή 

 
Άννα Γιαβάση 

 
Παναγιώτα Σανδραβέλη 

 
Παναγιώτης Μάρκου 

 
 
 
 
 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Β) Πρακτικό 2ο 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016) 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ  ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ» 
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
Στην Κόρινθο, την 10-08-2022, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και 

Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, Κολιάτσου 32, 1ος όροφος, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 

65/758/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου, προκειμένου να αξιολογήσει  τις οικονομικές 

προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 164039 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 24534/01-07-2022 

διακήρυξης του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ”, 

 Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Άννα Γιαβάση 



2. Τακτικό Μέλος Παναγιώτα Σανδραβέλη 

3. Αναπληρωματικό Μέλος Παναγιώτης Μάρκου 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 24534/01-07-2022 διακήρυξης του Δήμου  για την «Προμήθεια 

καυσίμων κίνησης» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, τα µέλη της επιτροπής προέβησαν 

στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, ήτοι του οικονομικού φορέα: 

 Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος 

1 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 290677 

 
Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η οικονομική προσφορά πληροί τις τυπικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις που ορίζονται 
στο Άρθρο 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών.  

 
Η οικονομική προσφορά της  «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
Μ.Μ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΑΝΑ Μ.Μ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ Lt 99.146.00 1,38 -4% 

2 ΠΕΤΡΕΛΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ Lt 2.662.888,00 1,17 -4% 

 

 
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη ότι το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της διακήρυξης, 
 

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι 
 
(Α) Την αποδοχή της μοναδικής υποβληθείσας προσφοράς της εταιρείας «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», 

(Β) Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της εταιρείας «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ» με τιμές κατακύρωσης τις τιμές που αναγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 

Κατακύρωσης στην «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»: 

Πίνακας Κατακύρωσης στην «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΚΑΕ μμ 

Τιμή μελέτης 
ανά μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
προσφοράς με 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

 -4% 

Ποσότητα 
Μερικό σύνολο  

(€) 

1 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(10/6641.0001) 

10/6641.0001 lt 1,38 
1,4352 

29.400 42.194,88 

2 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(20/6641.0001) 

20/6641.0001 lt 1,38 
1,4352 

11.426 16.398,60 

3 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(20/6644.0001) 

20/6644.0001 lt 1,38 
1,4352 

2.400 3.444,48 

4 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(30/6641.0001) 

30/6641.0001 lt 1,38 
1,4352 

15.120 21.700,22 



Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΚΑΕ μμ 

Τιμή μελέτης 
ανά μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
προσφοράς με 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

 -4% 

Ποσότητα 
Μερικό σύνολο  

(€) 

5 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(30/6644.0001) 

30/6644.0001 lt 1,38 
1,4352 

4.800 6.888,96 

6 

Βενζίνη αμόλυβδη 
(20/6644.0001-
Μηχανοτεχνίτες 
συνεργείου) 

20/6644.0001 lt 1,38 

1,4352 

4.800 
6.888,96 

 

7 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(35/6641.0001) 

35/6641.0001 lt 1,38 
1,4352 

24.000 34.444,80 

8 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(35/6644.0001) 

35/6644.0001 lt 1,38 
1,4352 

2.400 3.444,48 

9 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(45/6644.0001) 

45/6644.0001 lt 1,38 
1,4352 

4.800 6.888,96 

10 
Πετρέλαιο 
κίνησης 
(20/6641.0001) 

20/6641.0001 lt 1,17 
1,2168 

2.122.500 2.582.658,00 

11 
Πετρέλαιο 
κίνησης 
(30/6641.0001) 

30/6641.0001 lt 1,17 
1,2168 

386.708 470.546,29 

12 
Πετρέλαιο 
κίνησης 
(35/6641.0001) 

35/6641.0001 lt 1,17 
1,2168 

146.000 177.652,80 

13 
Πετρέλαιο 
κίνησης 
(35/6644.0001) 

35/6644.0001 lt 1,17 
1,2168 

4.800 5.840,64 

14 
Πετρέλαιο 
κίνησης 
(45/6641.0001) 

45/6641.0001 lt 1,17 
1,2168 

2.880 3.504,38 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.382.496,46 

ΦΠΑ 24% 811.799,15 

ΣΥΝΟΛΟ 4.194.295,61 

 

(Γ) Την προώθηση της προσφοράς της ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, στην επόμενη φάση του 

διαγωνισμού του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

(Δ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού. 

Στο σημείο αυτό, η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το  πρακτικό της και υπέγραψε αυτό σε δύο (2) 
αντίγραφα.  

 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1. Άννα Γιαβάση                    2. Παναγιώτα Σανδραβέλη                 3. Παναγιώτης Μάρκου 



………………………………………………………………………………………………………………….. 

Γ) Πρακτικό 3ο 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016) 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 3 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

  
ΓΙΑ  ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ» 

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
Στην Κόρινθο, την           01-09 -2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και 

Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, Κολιάτσου 32, 1ος όροφος, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 

758/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου  που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 164039 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 24534/01-

07-2022 διακήρυξης του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ”, 

 Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Άννα Γιαβάση 

2. Τακτικό Μέλος Παναγιώτα Σανδραβέλη 

3. Τακτικό Μέλος Παναγιώτης Μάρκου 

 

Με το Πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και ανάδειξης 

προσωρινού μειοδότη για την ανωτέρω διακήρυξη, η επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη, του μοναδικού συμμετέχοντα 

στον διαγωνισμό, οικονομικού φορέα ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. 

Σε συνέχεια του πρακτικού αυτού, απεστάλη στον προσωρινό ανάδοχο,   πρόσκληση με αρ. πρωτοκόλλου 34930/19-

8-2022, με την οποία κλήθηκε να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Σύμφωνα με το άρθρο 3.2. της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα 
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν, το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5 της διακήρυξης. 
 
Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης την 26η. 08. 2022. Η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ήταν η 2/9/2022. 
  
Η επιτροπή κατέγραψε το υποβληθέντα μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ αρχεία δικαιολογητικών κατακύρωσης: 
 
Ektiposi.pdf 
ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.pdf 
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ.pdf 



ΑΜ 39946 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ -10.pdf 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.pdf 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ.pdf 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.pdf 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.pdf 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.pdf 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗ.pdf 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ.pdf 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΡ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.pdf 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.pdf 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ_ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ_ΝΠ-OK-auto__signed.pdf 
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ 2022.pdf 
ΕΚΟ Βενζίνη Αμόλυβδη 95RON.pdf 
ΕΚΟ Πετρέλαιο Κίνησης.pdf 
ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.pdf 

ΚΡΚ 4560.pdf 

ΜΑΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ.pdf 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΡ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.pdf 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ.pdf 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ.pdf 

ΣΙΝΓ ΑΜ 39946 ΑΡ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ.pdf 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ 2022.pdf 

Υ.Δ. 1.pdf 

Υ.Δ. 2.pdf 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΡ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.pdf 

 

Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών  κατακύρωσης ως εξής: 

Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου του  
Αριστείδη Κλεμπετσάνη του 
Παναγιώτη 

2.2.3.1 και 
2.2.9.2. παρ. 

(Β.1.α) 
ΝΑΙ 11940/18.07.2022 

Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Κορίνθου 

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη 
προς το Δημόσιο 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β), i 

ΝΑΙ 
Αρ. 

74970900/24.08.2022, 
λήξη ισχύος: 24.09.2022 

ΑΑΔΕ 

Αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου   

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β), ii 

ΝΑΙ 
Αρ. 

15257552/24.05.2022, 
λήξη ισχύος: 23.11.2022 

e-ΕΦΚΑ 

Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με 
τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα 
αφορά Οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές. 

2.2.3.2 (α) 
και (β), 

2.2.9.2. παρ. 
(Β.1.β), ii 

ΝΑΙ 26-8-2022 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης 
δικαστικής ή διοικητικής απόφασης 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 
για την αθέτηση των υποχρεώσεων 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

2.2.3.2 (α) 
και 2.2.9.2 
παρ. (Β.1 β. 

iii) 
ΝΑΙ 26-8-2022 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό 
ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ. (Β.1.γ.i) 
ΝΑΙ 14.07.2022 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 



Απαιτήσεις / Αποδεικτικά Μέσα Άρθρο 
διακήρυξης 

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης 

δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης. 

Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το 
οποίο προκύπτει ότι το νομικό 
πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2 

παρ.(Β.1.γ.ii) ΝΑΙ 
Αρ. 

1940094.2857480/24.08.
2022 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ 

ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ 

Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 
Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται 
στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς 
τους. 

2.2.3.4 (β) 
και 2.2.9.2. 

παρ. 
(Β.1.γ.iii) 

ΝΑΙ 28.07.2022 ΑΑΔΕ 

Η εκτύπωση φέρει ημερομηνία 28.07.2022 και είναι προγενέστερη της ημερομηνίας πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, ήτοι την 23η .08. 2022, 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της 
παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού 

2.2.3.4 
(λοιπές 

περιπτώσεις) 
και 2.2.9.2 
παρ.(Β.1.δ) 

ΝΑΙ 26.08.2022 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Για την παράγραφο 2.2.3.9. 
υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περί μη επιβολής σε βάρος του της 
κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσία 

2.2.3.9 και 
2.2.9.2 παρ. 

(Β.1.ε) 

ΝΑΙ 26.08.2022 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού (ή 
εμπορικού) μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. 

2.2.4 και 
2.2.9.2 

παρ.(Β.2) ΝΑΙ 423/24.08.2022 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης 

2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6.i) ΝΑΙ 

ΑΡ. 1940094.2857481/ 
25-08-2022 & 

1907875.2805894/12-07-
2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ 

Γενικό πιστοποιητικό  2.2.9.1 και 
2.2.9.2 παρ 

(Β.6.ii) ΝΑΙ 
ΑΡ. 1907875.2805893/ 

12-07-2022 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / 

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ 

 

Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον 36032/29-08-2022 αριθμό 
πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος 
στην Επιτροπή. Η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη. 

1.  

Κατά τον έλεγχο και σύμφωνα με τα ανωτέρω κάνοντας χρήση του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016,  η επιτροπή 
συνέταξε έγγραφο με ημερομηνία 03/10/2022, με το οποίο ζητήθηκε από τον προσωρινό ανάδοχο η υποβολή  



Εκτύπωσης της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,  προκειμένου να προχωρήσει στην ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας.  

Το έγγραφο της επιτροπής απεστάλη  στον προσωρινό ανάδοχο «Κλεμπετσάνης Αριστείδης και ΣΙΑ Ο.Ε.»  μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ την 5/10/2022. 

Σε απάντηση του εγγράφου υποβλήθηκε  μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ,  την 5/10/2022, εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 

ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, με 

ημερομηνία εκτύπωσης 5/10/2022, από την οποία προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

του προσωρινού αναδόχου. 

Μετά την ως άνω συμπλήρωση στοιχείων προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν είναι 
πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.  
 

Η επιτροπή διαγωνισμού έχοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή τα κάτωθι: 
 
(Α) Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» ως αναδόχου της προμήθειας 

με  τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ» σύμφωνα με τον Πίνακα Κατακύρωσης.  
 

 
Πίνακας Κατακύρωσης στην «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΚΑΕ μμ 

Τιμή μελέτης 
ανά μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
προσφοράς με 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

 -4% 

Ποσότητα 
Μερικό σύνολο  

(€) 

1 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(10/6641.0001) 

10/6641.0001 lt 1,38 
1,4352 

29.400 42.194,88 

2 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(20/6641.0001) 

20/6641.0001 lt 1,38 
1,4352 

11.426 16.398,60 

3 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(20/6644.0001) 

20/6644.0001 lt 1,38 
1,4352 

2.400 3.444,48 

4 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(30/6641.0001) 

30/6641.0001 lt 1,38 
1,4352 

15.120 21.700,22 

5 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(30/6644.0001) 

30/6644.0001 lt 1,38 
1,4352 

4.800 6.888,96 

6 

Βενζίνη αμόλυβδη 
(20/6644.0001-
Μηχανοτεχνίτες 
συνεργείου) 

20/6644.0001 lt 1,38 

1,4352 

4.800 
6.888,96 

 

7 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(35/6641.0001) 

35/6641.0001 lt 1,38 
1,4352 

24.000 34.444,80 

8 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(35/6644.0001) 

35/6644.0001 lt 1,38 
1,4352 

2.400 3.444,48 

9 
Βενζίνη αμόλυβδη 
(45/6644.0001) 

45/6644.0001 lt 1,38 
1,4352 

4.800 6.888,96 

10 
Πετρέλαιο 
κίνησης 
(20/6641.0001) 

20/6641.0001 lt 1,17 
1,2168 

2.122.500 2.582.658,00 

11 Πετρέλαιο 
κίνησης 

30/6641.0001 lt 1,17 
1,2168 

386.708 470.546,29 



Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΚΑΕ μμ 

Τιμή μελέτης 
ανά μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
προσφοράς με 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

 -4% 

Ποσότητα 
Μερικό σύνολο  

(€) 

(30/6641.0001) 

12 
Πετρέλαιο 
κίνησης 
(35/6641.0001) 

35/6641.0001 lt 1,17 
1,2168 

146.000 177.652,80 

13 
Πετρέλαιο 
κίνησης 
(35/6644.0001) 

35/6644.0001 lt 1,17 
1,2168 

4.800 5.840,64 

14 
Πετρέλαιο 
κίνησης 
(45/6641.0001) 

45/6641.0001 lt 1,17 
1,2168 

2.880 3.504,38 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.382.496,46 

ΦΠΑ 24% 811.799,15 

ΣΥΝΟΛΟ 4.194.295,61 

(Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού. 

Στο σημείο αυτό, και μετά από συνεχείς συνεδριάσεις έως και την 5/10/2022 η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, 
συνέταξε το  πρακτικό της και υπέγραψε αυτό σε δύο (2) αντίγραφα.  

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
3. Άννα Γιαβάση                      2. Παναγιώτα Σανδραβέλη                 3. Παναγιώτης Μάρκου 

 

 

 

 

 

 


