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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

 

Αριθμός Συνεδρίασης :  3 / 24.01.2022 

 

Αριθμός Απόφασης:  4/2022 
 
ΘΕΜΑ:  «Έγκριση πρακτικού υπ΄αριθμόν 4  (πρακτικό κατακύρωσης - οριστικών 
μειοδοτών)  της επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ – ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» 

               
     Στο Σιδηρόκαστρο, σήμερα την 24η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2022, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 14:00’ π.μ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου, κατόπιν της υπ’ αριθμού πρωτοκόλλου 486/24.01.2022 έγγραφης 

πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα. 

Σύμφωνα με την πρόσκληση η συνεδρίαση ήταν μεικτή δηλαδή πραγματοποιήθηκε και 

με τηλεδιάσκεψη και με δια ζώσης παρουσία σε εφαρμογή της με αριθμό 643/24-9-

2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ :ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5). 

Άρχισε η συνεδρίαση αφού το σώμα βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία με την παρουσία 

επτά (7) μελών σε σύνολο επτά (7) μελών του σώματος:                                                                  

Παρόντα μέλη Απόντα μέλη 

Δομουχτσίδης Φώτιος  

Αθανασιάδης Αναστάσιος  

Ιντζές Νικόλαος  

Κορωνίδης Παύλος  

Κοσμίδης Παναγιώτης (αναπληρωματικό μέλος)  

Νικηφόρου Κωνσταντίνος  

Τορουνίδης Ιωάννης  

       
   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Καλοπούλου Ευαγγελία, υπάλληλο του Δήμου. 

     Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ΄αριθμόν 4 (πρακτικό κατακύρωσης - οριστικών 

μειοδοτών)  της επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ – ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022». 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

για το διαγωνισμό με τίτλο 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΙΝΤΙΚΗΣ – ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» 

Στο Σιδηρόκαστρο, στις 24-01-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:30, στα γραφεία του 
Δήμου Σιντικής, συνεδρίασε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 
του Ν.4412/2016 που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 17/2021 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, των 
μειοδοτών, που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 9723/03-11-
2021  διακήρυξης του Δήμου Σιντικής για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ – ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022», η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 2021/S 216-567901/08-11-2021, αναρτήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 
21PROC009494827 2021-11-08 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σιντικής (www.sidiki.gr). 

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

 

Α/Α 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2. Τακτικό Μέλος 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

3. 
Αναπληρωματικό 

Μέλος 
ΒΑΡΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
1. την υπ΄αριθμόν 9723/03-11-2021 διακήρυξη του Δήμου Σιντικής  και το νομικό 

πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό,  
2. την 01/2022 (ΑΔΑ: 6ΙΟΖΩ1Υ-Φ3Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σιντικής, περί έγκρισης των πρακτικών 1,2 και 3 της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού, 

3. την υπ’ αριθμόν 14/03-01-2022 πρόσκληση προς τις μειοδότριες εταιρείες για 
υποβολή, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την 
κατακύρωση του διαγωνισμού, 

4. τα δικαιολογητικά που υπέβαλε, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ο κύριος Καραγκιαβουρίδης 
Χαράλαμπος του Νικολάου στις 10/01/2022 τα οποία μας αποστάλθηκαν και σε 
έντυπη μορφή στις 11/01/2022 (αριθμός πρωτοκόλλου 171), 

5. τα δικαιολογητικά που υπέβαλε, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, η εταιρεία  «Δ. Δημητρακόπουλος 
Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού» στις 11/01/2022 τα οποία μας 
αποστάλθηκαν και σε έντυπη μορφή, με εταιρεία ταχυμεταφορών στις 12/01/2022, 
και παρελήφθησαν από την υπηρεσία μας στις 17/01/2022 (αριθμός πρωτοκόλλου 
296), προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

http://www.sidiki.gr/
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Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, 
διαπιστώνει ότι: 

Α) Ο κύριος Καραγκιαβουρίδης Χαράλαμπος του Νικολάου, ο οποίος αναδείχθηκε 

προσωρινός ανάδοχος για τις ομάδες Α1+Β1+Β2+Β3+Β4, έναντι του ποσού των 

511.982,23€ πλέον Φ.Π.Α. (634.857,97€ με Φ.Π.Α), κατέθεσε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

Α_Α Δικαιολογητικό Παρατηρήσεις 

1 

Άδεια εμπορίας και 

διακίνησης πετρελαιοειδών 

για χονδρική και Λιανική 

εμπόρια σύμφωνα με τον 

νόμο 3054/2002. 

Κατετέθη η με αριθμό πρωτοκόλλου 19695/24-

08-2015 (ΑΔΑ: 7ΚΒ07ΛΛ-ΦΡ8), η οποία εκδόθηκε 

από το Τεχνικό Τμήμα της Διεύθυνσης 

Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής 

Ενότητας Σερρών, η άδεια λειτουργίας πρατηρίου 

υγρών καυσίμων με την επωνυμία 

«Καραγκιαβουρίδης Χαράλαμπος του Νικολάου». 

2 

Υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 105, παράγραφος 

3δ του Νόμου 4412/2016. 

Κατατέθηκε, ψηφιακά υπογεγραμμένη, με 

ημερομηνία 10/01/2022 η αντίστοιχη υπεύθυνη 

δήλωση.  

3 

Αποδεικτικό 

Ασφαλιστικής 

Ενημερότητας 

(Ν.4611/2019). 

1. Κατατέθηκε το με αριθμό πρωτοκόλλου 

3389944/10-12-2021 αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας με ισχύ έως 09/06/2022. 

2. Κατατέθηκε το με αριθμό πρωτοκόλλου 

3406777/13-12-2021 αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας με ισχύ έως 10/06/2022. 

4 
Γενικό Πιστοποιητικό 

Γ.Ε.ΜΗ 

Κατατέθηκε το με αριθμό πρωτοκόλλου 

1689652.2464697/13-12-2021 Γενικό 

Πιστοποιητικό από την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, του 

Τμήματος Μητρώου του Επιμελητηρίου Σερρών. 

 

5 
Αποδεικτικό Φορολογικής 

Ενημερότητας. 

Κατατέθηκε το με αριθμό πρωτοκόλλου 

72802530 αποδεικτικό φορολογικής 

ενημερότητας με διάρκεια ισχύος από 

10/12/2021 – 10/02/2022. 

6 
Αντίγραφο Ποινικού 

Μητρώου. 

Κατατέθηκε το με αριθμό πρωτοκόλλου 381/07-

01-2022 αντίγραφο ποινικού μητρώου, με 

κωδικάριθμο D62G77C32C62. 

 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύπτει ότι δεν έχουν εκλείψει οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των άρθρων 2.2.3 (Λόγοι 

αποκλεισμού), 2.2.4 (Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας) και 

2.2.6 (Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

ΑΔΑ: 6ΓΧ8Ω1Υ-ΚΔ8
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Συνεπώς ο κύριος Καραγκιαβουρίδης Χαράλαμπος του Νικολάου, ως προσωρινός 

ανάδοχος για τις ομάδες Α1+Β1+Β2+Β3+Β4, πληροί όλα τα κριτήρια της διακήρυξης του 

Διαγωνισμού. 

Β) Η εταιρεία  «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», η οποία αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος για την ομάδα Γ, έναντι του 
ποσού των 38.481,43€ πλέον Φ.Π.Α. (47.716,97€ με Φ.Π.Α), κατέθεσε τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

Α_Α Δικαιολογητικό Παρατηρήσεις 

1 
Αντίγραφα Ποινικού 

Μητρώου. 

Κατατέθηκαν: 
1) Για τον Δημητρακόπουλο Δημήτριο του Ιωάννη 
(Πρόεδρο της εταιρείας). 

Α) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 138852/11-10-2021 
αντίγραφο ποινικού μητρώου, με κωδικάριθμο 

D43V17Q43Q73. 

B) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2700/07-01-2022 
αντίγραφο ποινικού μητρώου, με κωδικάριθμο 

D42R02S21D38. 

2) Για τον Παλαιολόγου Λάζαρο του Στεργίου 
(Διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας). 

Α) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 14249/18-10-2021 
αντίγραφο ποινικού μητρώου, με κωδικάριθμο 

D01F97V82S62. 

B) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 171/07-01-2022 
αντίγραφο ποινικού μητρώου, με κωδικάριθμο 

D33C09Q43R75. 

 

3) Για τον Παρθενόπουλο Κωνσταντίνο του Δημητρίου 
(Μέλος του Δ.Σ της εταιρείας). 

Α) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 138394/11-10-2021 
αντίγραφο ποινικού μητρώου, με κωδικάριθμο 

D73S01R24V28. 

B) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1894/05-01-2022 
αντίγραφο ποινικού μητρώου, με κωδικάριθμο 

D51G55C94L86. 
4) Για τον Σανσαρίδη Μάριο του Αθανασίου 
(Αναπληρωτή Διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας). 

A) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 406202/18-10-2021 
αντίγραφο ποινικού μητρώου, με κωδικάριθμο 

F296R08V2250. 
B) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 6415/10-01-2022 
αντίγραφο ποινικού μητρώου, με κωδικάριθμο 

D63G65L28G63. 
 
 

ΑΔΑ: 6ΓΧ8Ω1Υ-ΚΔ8



 

5 

 

2 
Αποδεικτικό 

Φορολογικής 
Ενημερότητας. 

Κατατέθηκαν: 

1) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 72784418 αποδεικτικό 
φορολογικής ενημερότητας με διάρκεια ισχύος από 

09/12/2021 – 09/02/2022. 

2) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 73051984 αποδεικτικό 
φορολογικής ενημερότητας με διάρκεια ισχύος από 

10/01/2022 – 10/03/2022. 

3 

Αποδεικτικό 
Ασφαλιστικής 
Ενημερότητας 
(Ν.4611/2019). 

1. Κατατέθηκε το με αριθμό πρωτοκόλλου 3362338/09-
12-2021 αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με 

ισχύ έως 08/06/2022. 

2. Κατατέθηκε το με αριθμό πρωτοκόλλου 44990/07-
01-2022 αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με 

ισχύ έως 06/07/2022. 

4 
Πίνακας 

προσωπικού ΣΕΠΕ 
εταιρείας. 

Κατατέθηκαν ο ετήσιος πίνακας προσωπικού της 
εταιρείας καθώς και ο ετήσιος συμπληρωματικός 

πίνακας προσωπικού της εταιρείας για το έτος 2021. 

5 
Ενεργή 

επιχειρηματική 
δραστηριότητα. 

Κατατέθηκε η εκτύπωση των στοιχείων μητρώου της 
επιχείρησης από την εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (myAADE). 

6 
Πιστοποιητικό 
δικαστικής 

φερεγγυότητας. 

Κατατέθηκαν τα υπ΄αριθμόν 8080/11-10-2021 και 
60/10-01-2022 πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγυότητας 

με αρχή έκδοσης το Πρωτοδικείο Δράμας. 

7 
Γενικό 

Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ 

Κατατέθηκαν το με αριθμό πρωτοκόλλου 
1686753.2460117/9-12-2021 και το με αριθμό 

πρωτοκόλλου 1710712.2498172/07-01-2022 Γενικό 
Πιστοποιητικό από την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, του Τμήματος 

Μητρώου του Επιμελητηρίου Δράμας. 

8 
Πιστοποιητικό 

επαγγελματικής 
ικανότητας. 

Κατατέθηκαν το με αριθμό πρωτοκόλλου 530/9-12-
2021 και το με αριθμό πρωτοκόλλου 14/07-01-2022 

Πιστοποιητικό από το Επιμελητήριο Δράμας. 

9 

Υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 105, 

παράγραφος 3δ του 
Νόμου 4412/2016. 

Κατατέθηκε, ψηφιακά υπογεγραμμένη, με ημερομηνία 
11/01/2022 η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση.  

10 
Φ.Ε.Κ. σύστασης και 

μεταβολών. 

Κατατέθηκαν: 
1) Το Φ.Ε.Κ 2977/08-05-2007 τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. 
2) Το Φ.Ε.Κ 8112/09-07-2009 τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. 
3) Το Φ.Ε.Κ 8534/19-08-2014 τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. 

4) Η με αριθμό πρωτοκόλλου 5285/16-01-2015 
(Α.Δ.Α: 6Κ02Φ-Θ95) Εγκύκλιος του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με 
την κατάργηση υποχρέωσης δημοσίευσης στο 
Φ.Ε.Κ πράξεων στοιχείων και ανακοινώσεων 

καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. 

ΑΔΑ: 6ΓΧ8Ω1Υ-ΚΔ8
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11 
Πιστοποιητικό 
ισχύουσας 

εκπροσώπησης. 

Κατατέθηκαν το με αριθμό πρωτοκόλλου 
1686753.2460118/9-12-2021 και το με αριθμό 
πρωτοκόλλου 1710712.2498173/07-01-2022 
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από την 
υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, του Τμήματος Μητρώου του 
Επιμελητηρίου Δράμας. 

 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύπτει ότι δεν έχουν εκλείψει οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των άρθρων 2.2.3 (Λόγοι 

αποκλεισμού), 2.2.4 (Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας) και 

2.2.6 (Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Συνεπώς η εταιρεία  «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», ως προσωρινή ανάδοχος για την ομάδα Γ, 

πληροί όλα τα κριτήρια της διακήρυξης του Διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομικό πλαίσιο και τη διακήρυξη του 

διαγωνισμού 

Προτείνει ομόφωνα 

Α. Την κατακύρωση και την ανάδειξη ως οριστικού αναδόχου, για τις ομάδες 

Α1+Β1+Β2+Β3+Β4, τον κύριο Καραγκιαβουρίδη Χαράλαμπο του Νικολάου, έναντι του 

ποσού των 511.982,23€ πλέον Φ.Π.Α. (634.857,97€ με Φ.Π.Α). 

Β. Την κατακύρωση και την ανάδειξη ως οριστικού αναδόχου, για την ομάδα Γ, την 

εταιρεία «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», έναντι του ποσού των 38.481,43€ πλέον Φ.Π.Α. (47.716,97€ με Φ.Π.Α). 

Η εφαρμογή της όλης διαδικασίας καταχωρήθηκε στο πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

1. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πρόεδρος 

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Τακτικό Μέλος 

3. ΒΑΡΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αναπληρωματικό Μέλος 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εκφράσουν τις 

παρατηρήσεις τους και να αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση του προαναφερόμενου 

πρακτικού. 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την 

εισήγηση του Προέδρου και το υπ΄αριθμόν 4 (πρακτικό κατακύρωσης - οριστικών 

μειοδοτών)  της επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ – ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022». 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

      Εγκρίνει το με αριθμό 4 (πρακτικό κατακύρωσης - οριστικών μειοδοτών)  της 

επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ – ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» και αναδεικνύει: 

Α. Ως οριστικό  ανάδοχο του διαγωνισμού, για τις ομάδες Α1+Β1+Β2+Β3+Β4 τον 

κύριο Καραγκιαβουρίδη Χαράλαμπο του Νικολάου, έναντι του ποσού των 511.982,23€ 

πλέον Φ.Π.Α. (634.857,97€ με Φ.Π.Α). 

Β. Ως οριστικό ανάδοχο του διαγωνισμού, για την ομάδα Γ την εταιρεία «Δ. 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», 

έναντι του ποσού των 38.481,43€ πλέον Φ.Π.Α. (47.716,97€ με Φ.Π.Α). 

Επί της αποφάσεως δύναται το Δικαίωμα Άσκησης Προσφυγής, σύμφωνα με τα 

άρθρα 360 και 361 του Νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

                                    

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4 /2022. 

Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

                                      Ο Πρόεδρος                                            Τα μέλη 
(υπογραφή)                      (υπογραφές) 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 
 

Φώτιος Δομουχτσίδης 
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