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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               28.6.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  189/2021 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια φυσικού αερίου για τον δήμο 

Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων». Προσωρινή κατακύρωση αποτελέσματος 

διαγωνισμού. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η του μήνα Ιουνίου, του έτους 2021, 

ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 14:30 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά 

από την 13206/24-06-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους 

Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)    2) Κατζικάς Γεώργιος 

3) Κουσίδης Γεώργιος 4) Γυμνόπουλος Κοσμάς (Αναπλ. Μέλος) 5) Καρράς Ευστράτιος (Αναπλ. Μέλος)  

6) Τσομπανοπούλου Μελίσα.   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)Κωνσταντίνου Κυριάκος, 2) Αποστολίδου Μαρία 3) Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή (Αναπλ. 

Μέλος). 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αλευρόπουλο 

Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα και αποφασίστηκε ομόφωνα τα θέματα  της Ημερήσιας Διάταξης  να 

συζητηθούν με την εξής σειρά: 13
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 Επίσης ενημέρωσε το σώμα ότι τα θέματα 6
ο
,8

ο
 και 10

ο
 αποσύρονται. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 

Έχοντας υπόψη 

Ιστορικό δημοπράτησης 

Με τις ακόλουθες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης: α) με αριθμ. 105/01-04-21 (ΑΔΑΜ: 

21REQ008375656/01-04-21) από το ΝΠΙΔ–ΚΔΕΔΑΜ και β) με αριθμ. 113/29-01-21 (ΑΔΑΜ: 

21REQ008363236/31-03-21) από το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ αποφασίστηκε η έγκριση της 

δαπάνης και η διάθεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό από τα νομικά πρόσωπα του 

δήμου. Επίσης, με α) την με αριθμ. 27/19-10-20 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από το ΝΠΔΔ 

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑΜ: 20REQ007527555) και β) την με αριθμ. 22/19-10-

20 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(ΑΔΑΜ: 20REQ007527831) εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού και η δημοπράτηση της ανάθεσης από 

τον δήμο. 
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Με την με αριθμ. 123/19-04-21 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9Π7ΛΩΨΕ-3ΑΤ) εγκρίθηκε η 

διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης, με τις με 

αριθμ.344/21-10-20 και 157/24-04-20 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΜΒ1ΩΨΕ-45Φ, 

60ΛΡΩΨΕ-ΒΟΒ) εγκρίθηκε η συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού ενώ με τις με αριθμ.πρωτ. 6940-1/05-

04-21 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση των 

εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του δήμου.  

Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 562/21, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21PROC008559222/05-

05-21. 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού είχε δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

ημερομηνία αποστολής 26-04-21, αριθμό εσωτερικής αναφοράς 21-219375-001 και αριθμό δημοσίευσης 

2021/S 084-213983/30-04-21. 

Η ανάθεση αφορά την «Προμήθεια φυσικού αερίου για τον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης και των 

νομικών του προσώπων» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 955.616,41€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6 % 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 901.524,91€ ΦΠΑ : 54.091,49€) και υποδιαιρείται σε πέντε (5) τμήματα 

ήτοι: 

Τμήμα 1: Προμήθεια φυσικού αερίου για το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, με εκτιμώμενη αξία 

447.574,21€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 422.239,82€,  ΦΠΑ: 

25.334,39€).  

Τμήμα 2: Προμήθεια φυσικού αερίου για το ΝΠΙΔ-Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ), με 

εκτιμώμενη αξία 20.670,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 19.500,00€,  

ΦΠΑ: 1.170,00€). 

Τμήμα 3: Προμήθεια φυσικού αερίου για το ΝΠΔΔ-Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ, με εκτιμώμενη 

αξία 37.155,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 35.052,52€,  ΦΠΑ: 

2.103,15€).  

Τμήμα 4: Προμήθεια φυσικού αερίου για το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με 

εκτιμώμενη αξία 236.853,70€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 

223.446,89€,  ΦΠΑ: 13.406,81€).  

Τμήμα 5: Προμήθεια φυσικού αερίου για το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με 

εκτιμώμενη αξία 213.362,82€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 

201.285,68€,  ΦΠΑ: 12.077,14€). 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα για την συνολική ωστόσο ποσότητα κάθε 

«τμήματος».  

Ο διαγωνισμός της με αριθμό 562/2021 διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε 

λάβει αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 123982. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με την διακήρυξη η 31-05-21, κατά 

συνέπεια η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 04-06-21 και ώρα 10:00, 

δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 1.5 της διακήρυξης «η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 

γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών..». 

Στις 04-06-21
 

η επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου 

«Δικαιολογητικά- Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζομένων, στην καταχώρηση όσων υπέβαλαν 

προσφορές καθώς και των υποβληθέντων από αυτούς δικαιολογητικών  στο σχετικό πρακτικό 

αποσφράγισης προσφορών. 
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Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές οι οποίες 

είχαν κατατεθεί και λάβει από το σύστημα τους μοναδικούς αριθμούς συστήματος και τα τμήματα για τα 

οποία είχαν καταθέσει προσφορά ήταν οι ακόλουθες: 

Α/

Α 

Προμηθευτές Αριθμός 

προσφορά

ς 

Ημερομηνία και ώρα 

υποβολής 

προσφοράς 

1. NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
226367 31/05/2021 11:29:44 

2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
222466 28/05/2021 15:03:53 

3. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
226652 31/05/2021 08:52:51 

4. ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 222471 31/05/2021 10:53:14 

 

Τμήματα Οικονομικοί Φορείς 

1: Προμήθεια φυσικού αερίου για το Δήμο 

Αμπελοκήπων Μενεμένης 

1.  NRG SUPPLY AND TRADING SA 

2.  ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

3.  ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΖΕΝΙΘ 

GAS & LIGHT 

4.  EFA ENERGY SA 

2: Προμήθεια φυσικού αερίου για το ΝΠΙΔ-

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) 

1.  NRG SUPPLY AND TRADING SA 

2.  ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

3.  ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΖΕΝΙΘ 

GAS & LIGHT 

4.  EFA ENERGY SA 

3: Προμήθεια φυσικού αερίου για το ΝΠΔΔ-Δημοτικοί 

Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ 

1. NRG SUPPLY AND TRADING SA 

2.  ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

3.  ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΖΕΝΙΘ 

GAS & LIGHT 

4. EFA ENERGY SA 

4: Προμήθεια φυσικού αερίου για το ΝΠΔΔ Σχολική 

Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

1. NRG SUPPLY AND TRADING SA 

2.  ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

3.  ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΖΕΝΙΘ 

GAS & LIGHT 

4.  EFA ENERGY SA 

5: Προμήθεια φυσικού αερίου για το ΝΠΔΔ Σχολική 

Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

1. NRG SUPPLY AND TRADING SA 

2.  ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

3.  ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΖΕΝΙΘ 

GAS & LIGHT 

4. EFA ENERGY SA 
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με το από 04-06-21 πρακτικό, η επιτροπή έκανε 

αποδεκτές για την συνέχιση στον διαγωνισμού ήτοι αποσφράγιση οικονομικών προσφορών, όλες τις 

ανωτέρω προσφορές δεδομένου ότι αυτές ήταν σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της ανάθεσης. 

Στις 17-06-21, ύστερα από την από 16-06-21 ειδική πρόσκληση προς τους προσφέροντες, η επιτροπή 

προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, οι οποίες 

ήταν οι ακόλουθες: 

Α/

Α 

Οικονομικός Φορέας Οικονομική 

Προσφορά 

Χρέωση 

Μεταφοράς 

Περιθώριο 

Κέρδους 

Άθροισμα 

Τμήμα 1: Προμήθεια φυσικού αερίου για το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης 

1. 2. NRG SUPPLY AND TRADING SA 169.309,66€ 0,002500€/k

wh 

0,002200€/k

wh 

0,004700€/kw

h 

2. 3. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

174.984,18€ 0,002800€/k

wh 

0,003000€/k

wh 

0,005800€/kw

h 

3. ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΖΕΝΙΘ GAS & 

LIGHT 

161.033,42€ 0,00175€/kw

h 

0,0013€/kw

h 

0,00305€/kwh 

4. EFA ENERGY SA 159.250,28€ 0,001100€/k

wh 

0,001650€/k

wh 

0,002750€/kw

h 

Τμήμα 2: Προμήθεια φυσικού αερίου για το ΝΠΙΔ-Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ) 

1. NRG SUPPLY AND TRADING SA 5.171,63€ 0,002500€/k

wh 

0,002200€/k

wh 

0,004700€/kw

h 

2. 4. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

5.341,04€ 0,002800€/k

wh 

0,003000€/k

wh 

0,005800€/kw

h 

3. ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΖΕΝΙΘ GAS & 

LIGHT 

4.874,60€ 0,00175€/kw

h 

0,0013€/kw

h 

0,00305€/kwh 

4. EFA ENERGY SA 4.871,32€ 0,001100€/k

wh 

0,001650€/k

wh 

0,002750€/kw

h 

Τμήμα 3: Προμήθεια φυσικού αερίου για το ΝΠΔΔ-Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ 

1. NRG SUPPLY AND TRADING SA 13.561,45€ 0,002500€/k

wh 

0,002200€/k

wh 

0,004700€/kw

h 

2. 5. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

14.012,96€ 0,002800€/k

wh 

0,003000€/k

wh 

0,005800€/kw

h 

3. ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΖΕΝΙΘ GAS & 

LIGHT 

12.903,08€ 0,00175€/kw

h 

0,0013€/kw

h 

0,00305€/kwh 

4. EFA ENERGY SA 12.761,08€ 0,001100€/k

wh 

0,001650€/k

wh 

0,002750€/kw

h 

Τμήμα 4: Προμήθεια φυσικού αερίου για το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

1. NRG SUPPLY AND TRADING SA 82.887,37€ 0,002500€/k

wh 

0,002200€/k

wh 

0,004700€/kw

h 

2. 6. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

85.669,82€ 0,002800€/k

wh 

0,003000€/k

wh 

0,005800€/kw

h 

3. ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΖΕΝΙΘ GAS & 

LIGHT 

78.828,98€ 0,00175€/kw

h 

0,0013€/kw

h 

0,00305€/kwh 

4. EFA ENERGY SA 77.954,82€ 0,001100€/k

wh 

0,001650€/k

wh 

0,002750€/kw

h 

Τμήμα 5: Προμήθεια φυσικού αερίου για το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
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1. NRG SUPPLY AND TRADING SA 69.670,16€ 0,002500€/k

wh 

0,002200€/k

wh 

0,004700€/kw

h 

2. 7. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

71.994,48€ 0,002800€/k

wh 

0,003000€/k

wh 

0,005800€/kw

h 

3. ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΖΕΝΙΘ GAS & 

LIGHT 

66.280,62€ 0,00175€/kw

h 

0,0013€/kw

h 

0,00305€/kwh 

4. EFA ENERGY SA 65.549,80€ 0,001100€/k

wh 

0,001650€/k

wh 

0,002750€/kw

h 

 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

 

Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

2. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

3. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

4. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” 

5. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

6. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

7. Την με αριθμ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος Β) 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

8. Την με αριθμ.56902/19-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1924/02-06-17/τεύχος Β) 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

9. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 

Β) Επίσης, των αποφάσεων εγγράφων ήτοι: 

1. Την με αριθμ.34/21 Μελέτη από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδομίας-Καθαριότητας & 

Περιβάλλοντος 

2. Την με αριθμ. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετών Δαπανών (ΑΔΑ: ΨΨΠΚΟΞ3Ι-ΟΗΣ) από το 

ΝΠΙΔ - ΚΔΕΔΑΜ (ΑΔΑΜ: 21REQ008375656) 

3. Τις με αριθμ.πρωτ.113/29-01-21 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΗ3ΧΟΚ6Η-ΓΚΧ) από το 

ΝΠΔΔ – Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ (ΑΔΑΜ(ΑΔΑΜ: 21REQ008375656) 

4. Τις με αριθμ.πρωτ. 6940-1/05-04-21 Αποφάσεις Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ4ΜΑΩΨΕ-801, 

6ΚΛΩΨΕ-ΝΗΝ) και την με αριθμ. 19/21 Πολυετή Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης από το δήμο 

σύμφωνα με τις οποίες η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. : 10.6212 και 15.6212 

σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του Φορέα και με τις οποίες αποφασίστηκε η έγκριση της 
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δαπάνης και η διάθεση των ανωτέρω εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων και 

καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ (ΑΔΑΜ: 21REQ008375656) 

5. Την με αριθμ.27/20 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου από την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (ΑΔΑΜ 20REQ007527555) 

6. Την με αριθμ.22/20 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου από την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (ΑΔΑΜ 20REQ007527831) 

7. Την με αριθμ.97/31-03-21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΑΤΑΩΨΕ-Ρ19) αναφορικά με 

την ματαίωση της διαδικασίας του πρώτου διαγωνισμού 

8.  Την με αριθμ. 123/19-04-21απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9Π7ΛΩΨΕ-3ΑΤ) με την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

9. Την με αριθμό 562/21 διακήρυξη του διαγωνισμού 

10. Τα με αριθμ.πρωτ.11737-9/04-06-21 έγγραφα προς τα πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με τον έλεγχο 

εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής (άρθρο 72 του Ν.4412/16) 

11. Τις υποβληθείσες προσφορές 

12. Το από 04-06-21 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών  

13. Το από 17-06-21 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

οικονομικών προσφορών  

 

 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  ν α  α π ο φ α σ ί σ ε ι  

 

Α)  Για την αποδοχή και έγκριση των από 04-06-21 και 17-06-21 πρακτικών της επιτροπής διενέργειας  και 

αξιολόγησης διαγωνισμού αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών  

Β) Για την προσωρινή κατακύρωση για την «Προμήθεια φυσικού αερίου για τον δήμο Αμπελοκήπων 

Μενεμένης και των νομικών του προσώπων» ως εξής:: 

- Για το Τμήμα 1: Προμήθεια φυσικού αερίου για το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, στην εταιρία με 

επωνυμία ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, διακρ.τίτλο EFA ENERGY SA, 

ΑΦΜ 099774830, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στον Δήμο Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Βούλγαρη 

58, ΤΚ 54249 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310320777 με άθροισμα (ΑΘ) των δεικτών Χρέωσης Μεταφοράς 

(ΧΜ) και Περιθωρίου Κέρδους (ΠΚ) 0,001100€/kwh (Χρέωση Μεταφοράς 0,001650€/kwh και περιθώριο 

κέρδους 0,002750€/kwh), δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η προσφορά 

τους η οικονομικότερη από αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού 

Η αρχική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  159.250,28€ πλέον Τελών, Φόρων και ΦΠΑ 6%. 

Προσθέτοντας ΤΑΕ, ειδικό τέλος κατανάλωσης και ειδικό φόρο η αξία ανέρχεται στο ποσό των 

165.920,81€ πλέον ΦΠΑ. Επίσης, έχει υπολογισθεί και δικαίωμα προαίρεσης 30% ήτοι ποσό 49.776,24€ το 

οποίο έχει ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμφωνα και με το άρθρο 236 του 

ν.4412/16 (άρθρο 16 της Οδηγίας 201/25/ΕΕ) και θα ενεργοποιηθεί είτε για νέες συνδέσεις κτηρίων που 

δεν διαθέτουν μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού συσκευές κατανάλωσης φυσικού αερίου ή κτηρίων με 

σύνδεση φυσικού αερίου  που έρχονται στην κατοχή του φορέα για οποιοδήποτε λόγο, είτε αφορά 

περίοδο όπου έχουν εξαντληθεί οι πιστώσεις της κύριας σύμβασης αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει 

υπογραφεί νέα σύμβαση. 

Συνεπώς η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 215.697,05€ πλέον ΦΠΑ 6% ήτοι ποσό 

228.638,87€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

- Για το Τμήμα 2: Προμήθεια φυσικού αερίου για το ΝΠΙΔ-Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ), 

στην εταιρία με επωνυμία ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, διακρ.τίτλο 
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EFA ENERGY SA, ΑΦΜ 099774830, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στον Δήμο Θεσσαλονίκης, 

διεύθυνση Βούλγαρη 58, ΤΚ 54249 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310320777 με άθροισμα (ΑΘ) των δεικτών 

Χρέωσης Μεταφοράς (ΧΜ) και Περιθωρίου Κέρδους (ΠΚ) 0,001100€/kwh (Χρέωση Μεταφοράς 

0,001650€/kwh και περιθώριο κέρδους 0,002750€/kwh), δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και η προσφορά τους η οικονομικότερη από αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του 

διαγωνισμού. 

Η αρχική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  4.871,33€ πλέον Τελών, Φόρων και ΦΠΑ 6%. 

Προσθέτοντας ΤΑΕ, ειδικό τέλος κατανάλωσης και ειδικό φόρο η αξία ανέρχεται στο ποσό των 5.070,52€ 

πλέον ΦΠΑ. Επίσης, έχει υπολογισθεί και δικαίωμα προαίρεσης 30% ήτοι ποσό 1.521,16€ το οποίο έχει 

ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμφωνα και με το άρθρο 236 του ν.4412/16 

(άρθρο 16 της Οδηγίας 201/25/ΕΕ) και θα ενεργοποιηθεί είτε για νέες συνδέσεις κτηρίων που δεν 

διαθέτουν μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού συσκευές κατανάλωσης φυσικού αερίου ή κτηρίων με 

σύνδεση φυσικού αερίου  που έρχονται στην κατοχή του φορέα για οποιοδήποτε λόγο, είτε αφορά 

περίοδο όπου έχουν εξαντληθεί οι πιστώσεις της κύριας σύμβασης αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει 

υπογραφεί νέα σύμβαση. 

Συνεπώς η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 6.591,68€ πλέον ΦΠΑ 6% ήτοι ποσό 

6.987,18€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

- Για το Τμήμα 3: Προμήθεια φυσικού αερίου για το ΝΠΔΔ-Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ, στην 

εταιρία με επωνυμία ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, διακρ.τίτλο EFA 

ENERGY SA, ΑΦΜ 099774830, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στον Δήμο Θεσσαλονίκης, 

διεύθυνση Βούλγαρη 58, ΤΚ 54249 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310320777 με άθροισμα (ΑΘ) των δεικτών 

Χρέωσης Μεταφοράς (ΧΜ) και Περιθωρίου Κέρδους (ΠΚ) 0,001100€/kwh (Χρέωση Μεταφοράς 

0,001650€/kwh και περιθώριο κέρδους 0,002750€/kwh), δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και η προσφορά τους η οικονομικότερη από αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του 

διαγωνισμού. 

Η αρχική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  12.761,08€ πλέον Τελών, Φόρων και ΦΠΑ 6%. 

Προσθέτοντας ΤΑΕ, ειδικό τέλος κατανάλωσης και ειδικό φόρο η αξία ανέρχεται στο ποσό των 13.291,86€ 

πλέον ΦΠΑ. Επίσης, έχει υπολογισθεί και δικαίωμα προαίρεσης 30% ήτοι ποσό 3.987,56€ το οποίο έχει 

ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμφωνα και με το άρθρο 236 του ν.4412/16 

(άρθρο 16 της Οδηγίας 201/25/ΕΕ) και θα ενεργοποιηθεί είτε για νέες συνδέσεις κτηρίων που δεν 

διαθέτουν μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού συσκευές κατανάλωσης φυσικού αερίου ή κτηρίων με 

σύνδεση φυσικού αερίου  που έρχονται στην κατοχή του φορέα για οποιοδήποτε λόγο, είτε αφορά 

περίοδο όπου έχουν εξαντληθεί οι πιστώσεις της κύριας σύμβασης αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει 

υπογραφεί νέα σύμβαση. 

Συνεπώς η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 17.279,42€ πλέον ΦΠΑ 6% ήτοι ποσό 

18.316,18€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

- Για το Τμήμα 4: Προμήθεια φυσικού αερίου για το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, στην εταιρία με επωνυμία ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, 

διακρ.τίτλο EFA ENERGY SA, ΑΦΜ 099774830, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στον Δήμο 

Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Βούλγαρη 58, ΤΚ 54249 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310320777 με άθροισμα 

(ΑΘ) των δεικτών Χρέωσης Μεταφοράς (ΧΜ) και Περιθωρίου Κέρδους (ΠΚ) 0,001100€/kwh (Χρέωση 

Μεταφοράς 0,001650€/kwh και περιθώριο κέρδους 0,002750€/kwh), δεδομένου ότι κατέθεσαν τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και η προσφορά τους η οικονομικότερη από αυτές που κατατέθηκαν στα 

πλαίσια του διαγωνισμού. 

Η αρχική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  77.954,82€ πλέον Τελών, Φόρων και ΦΠΑ 6%. 

Προσθέτοντας ΤΑΕ, ειδικό τέλος κατανάλωσης και ειδικό φόρο η αξία ανέρχεται στο ποσό των 81.225,60€ 
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πλέον ΦΠΑ. Επίσης, έχει υπολογισθεί και δικαίωμα προαίρεσης 30% ήτοι ποσό 24.367,68€ το οποίο έχει 

ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμφωνα και με το άρθρο 236 του ν.4412/16 

(άρθρο 16 της Οδηγίας 201/25/ΕΕ) και θα ενεργοποιηθεί είτε για νέες συνδέσεις κτηρίων που δεν 

διαθέτουν μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού συσκευές κατανάλωσης φυσικού αερίου ή κτηρίων με 

σύνδεση φυσικού αερίου  που έρχονται στην κατοχή του φορέα για οποιοδήποτε λόγο, είτε αφορά 

περίοδο όπου έχουν εξαντληθεί οι πιστώσεις της κύριας σύμβασης αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει 

υπογραφεί νέα σύμβαση. 

Συνεπώς η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 105.593,28€ πλέον ΦΠΑ 6% ήτοι ποσό 

111.928,87€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

- Για το Τμήμα 5: Προμήθεια φυσικού αερίου για το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, στην εταιρία με επωνυμία ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, 

διακρ.τίτλο EFA ENERGY SA, ΑΦΜ 099774830, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στον Δήμο 

Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Βούλγαρη 58, ΤΚ 54249 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310320777 με άθροισμα 

(ΑΘ) των δεικτών Χρέωσης Μεταφοράς (ΧΜ) και Περιθωρίου Κέρδους (ΠΚ) 0,001100€/kwh (Χρέωση 

Μεταφοράς 0,001650€/kwh και περιθώριο κέρδους 0,002750€/kwh), δεδομένου ότι κατέθεσαν τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και η προσφορά τους η οικονομικότερη από αυτές που κατατέθηκαν στα 

πλαίσια του διαγωνισμού. 

Η αρχική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  65.549,79€ πλέον Τελών, Φόρων και ΦΠΑ 6%. 

Προσθέτοντας ΤΑΕ, ειδικό τέλος κατανάλωσης και ειδικό φόρο η αξία ανέρχεται στο ποσό των 68.282,23€ 

πλέον ΦΠΑ. Επίσης, έχει υπολογισθεί και δικαίωμα προαίρεσης 30% ήτοι ποσό 20.484,67€ το οποίο έχει 

ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμφωνα και με το άρθρο 236 του ν.4412/16 

(άρθρο 16 της Οδηγίας 201/25/ΕΕ) και θα ενεργοποιηθεί είτε για νέες συνδέσεις κτηρίων που δεν 

διαθέτουν μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού συσκευές κατανάλωσης φυσικού αερίου ή κτηρίων με 

σύνδεση φυσικού αερίου  που έρχονται στην κατοχή του φορέα για οποιοδήποτε λόγο, είτε αφορά 

περίοδο όπου έχουν εξαντληθεί οι πιστώσεις της κύριας σύμβασης αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει 

υπογραφεί νέα σύμβαση. 

Συνεπώς η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 88.766,90€ πλέον ΦΠΑ 6% ήτοι ποσό 

94.092,91€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 3 του Ν.4412/16,  τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης 

και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 

αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,  

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 

και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 

και  

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 

στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 

οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 

δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει 

τη σύμβαση 
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Επίσης κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του 

νόμου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 ένδικων βοηθημάτων, 

να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του ν.4412/16) σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 345-374 του Βιβλίου IV του Ν.4412/16 και π.δ.39/2017 

(Α’ 64/04-05-17) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών προσφυγών» 

 

Σχετικά άρθρα 3.3  και 3.4 της με αριθμό 562/21 διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω 

εισήγηση του  προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των καταμετρούμενων 

Α) Αποδέχεται και εγκρίνει των από 04-06-21 και 17-06-21 πρακτικών της επιτροπής διενέργειας  και 

αξιολόγησης διαγωνισμού αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών 

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά την «Προμήθεια φυσικού αερίου για τον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης 

και των νομικών του προσώπων» ως εξής:: 

- Για το Τμήμα 1: Προμήθεια φυσικού αερίου για το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, στην εταιρία με 

επωνυμία ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, διακρ.τίτλο EFA ENERGY SA, 

ΑΦΜ 099774830, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στον Δήμο Θεσσαλονίκης, διεύθυνση 

Βούλγαρη 58, ΤΚ 54249 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310320777 με άθροισμα (ΑΘ) των δεικτών Χρέωσης 

Μεταφοράς (ΧΜ) και Περιθωρίου Κέρδους (ΠΚ) 0,001100€/kwh (Χρέωση Μεταφοράς 0,001650€/kwh και 

περιθώριο κέρδους 0,002750€/kwh), δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η 

προσφορά τους η οικονομικότερη από αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού 

Η αρχική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  159.250,28€ πλέον Τελών, Φόρων και ΦΠΑ 6%. 

Προσθέτοντας ΤΑΕ, ειδικό τέλος κατανάλωσης και ειδικό φόρο η αξία ανέρχεται στο ποσό των 

165.920,81€ πλέον ΦΠΑ. Επίσης, έχει υπολογισθεί και δικαίωμα προαίρεσης 30% ήτοι ποσό 49.776,24€ το 

οποίο έχει ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμφωνα και με το άρθρο 236 του 

ν.4412/16 (άρθρο 16 της Οδηγίας 201/25/ΕΕ) και θα ενεργοποιηθεί είτε για νέες συνδέσεις κτηρίων που 

δεν διαθέτουν μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού συσκευές κατανάλωσης φυσικού αερίου ή κτηρίων με 

σύνδεση φυσικού αερίου  που έρχονται στην κατοχή του φορέα για οποιοδήποτε λόγο, είτε αφορά 

περίοδο όπου έχουν εξαντληθεί οι πιστώσεις της κύριας σύμβασης αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει 

υπογραφεί νέα σύμβαση. 

Συνεπώς η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 215.697,05€ πλέον ΦΠΑ 6% ήτοι ποσό 

228.638,87€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

- Για το Τμήμα 2: Προμήθεια φυσικού αερίου για το ΝΠΙΔ-Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ), 

στην εταιρία με επωνυμία ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, διακρ.τίτλο 

EFA ENERGY SA, ΑΦΜ 099774830, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στον Δήμο Θεσσαλονίκης, 

διεύθυνση Βούλγαρη 58, ΤΚ 54249 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310320777 με άθροισμα (ΑΘ) των δεικτών 

Χρέωσης Μεταφοράς (ΧΜ) και Περιθωρίου Κέρδους (ΠΚ) 0,001100€/kwh (Χρέωση Μεταφοράς 
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0,001650€/kwh και περιθώριο κέρδους 0,002750€/kwh), δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και η προσφορά τους η οικονομικότερη από αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του 

διαγωνισμού. 

Η αρχική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  4.871,33€ πλέον Τελών, Φόρων και ΦΠΑ 6%. 

Προσθέτοντας ΤΑΕ, ειδικό τέλος κατανάλωσης και ειδικό φόρο η αξία ανέρχεται στο ποσό των 5.070,52€ 

πλέον ΦΠΑ. Επίσης, έχει υπολογισθεί και δικαίωμα προαίρεσης 30% ήτοι ποσό 1.521,16€ το οποίο έχει 

ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμφωνα και με το άρθρο 236 του ν.4412/16 

(άρθρο 16 της Οδηγίας 201/25/ΕΕ) και θα ενεργοποιηθεί είτε για νέες συνδέσεις κτηρίων που δεν 

διαθέτουν μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού συσκευές κατανάλωσης φυσικού αερίου ή κτηρίων με 

σύνδεση φυσικού αερίου  που έρχονται στην κατοχή του φορέα για οποιοδήποτε λόγο, είτε αφορά 

περίοδο όπου έχουν εξαντληθεί οι πιστώσεις της κύριας σύμβασης αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει 

υπογραφεί νέα σύμβαση. 

Συνεπώς η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 6.591,68€ πλέον ΦΠΑ 6% ήτοι ποσό 

6.987,18€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

- Για το Τμήμα 3: Προμήθεια φυσικού αερίου για το ΝΠΔΔ-Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ, στην 

εταιρία με επωνυμία ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, διακρ.τίτλο EFA 

ENERGY SA, ΑΦΜ 099774830, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στον Δήμο Θεσσαλονίκης, 

διεύθυνση Βούλγαρη 58, ΤΚ 54249 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310320777 με άθροισμα (ΑΘ) των δεικτών 

Χρέωσης Μεταφοράς (ΧΜ) και Περιθωρίου Κέρδους (ΠΚ) 0,001100€/kwh (Χρέωση Μεταφοράς 

0,001650€/kwh και περιθώριο κέρδους 0,002750€/kwh), δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και η προσφορά τους η οικονομικότερη από αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του 

διαγωνισμού. 

Η αρχική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  12.761,08€ πλέον Τελών, Φόρων και ΦΠΑ 6%. 

Προσθέτοντας ΤΑΕ, ειδικό τέλος κατανάλωσης και ειδικό φόρο η αξία ανέρχεται στο ποσό των 13.291,86€ 

πλέον ΦΠΑ. Επίσης, έχει υπολογισθεί και δικαίωμα προαίρεσης 30% ήτοι ποσό 3.987,56€ το οποίο έχει 

ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμφωνα και με το άρθρο 236 του ν.4412/16 

(άρθρο 16 της Οδηγίας 201/25/ΕΕ) και θα ενεργοποιηθεί είτε για νέες συνδέσεις κτηρίων που δεν 

διαθέτουν μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού συσκευές κατανάλωσης φυσικού αερίου ή κτηρίων με 

σύνδεση φυσικού αερίου  που έρχονται στην κατοχή του φορέα για οποιοδήποτε λόγο, είτε αφορά 

περίοδο όπου έχουν εξαντληθεί οι πιστώσεις της κύριας σύμβασης αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει 

υπογραφεί νέα σύμβαση. 

Συνεπώς η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 17.279,42€ πλέον ΦΠΑ 6% ήτοι ποσό 

18.316,18€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

- Για το Τμήμα 4: Προμήθεια φυσικού αερίου για το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, στην εταιρία με επωνυμία ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, 

διακρ.τίτλο EFA ENERGY SA, ΑΦΜ 099774830, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στον Δήμο 

Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Βούλγαρη 58, ΤΚ 54249 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310320777 με άθροισμα 

(ΑΘ) των δεικτών Χρέωσης Μεταφοράς (ΧΜ) και Περιθωρίου Κέρδους (ΠΚ) 0,001100€/kwh (Χρέωση 

Μεταφοράς 0,001650€/kwh και περιθώριο κέρδους 0,002750€/kwh), δεδομένου ότι κατέθεσαν τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και η προσφορά τους η οικονομικότερη από αυτές που κατατέθηκαν στα 

πλαίσια του διαγωνισμού. 

Η αρχική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  77.954,82€ πλέον Τελών, Φόρων και ΦΠΑ 6%. 

Προσθέτοντας ΤΑΕ, ειδικό τέλος κατανάλωσης και ειδικό φόρο η αξία ανέρχεται στο ποσό των 81.225,60€ 

πλέον ΦΠΑ. Επίσης, έχει υπολογισθεί και δικαίωμα προαίρεσης 30% ήτοι ποσό 24.367,68€ το οποίο έχει 

ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμφωνα και με το άρθρο 236 του ν.4412/16 

(άρθρο 16 της Οδηγίας 201/25/ΕΕ) και θα ενεργοποιηθεί είτε για νέες συνδέσεις κτηρίων που δεν 
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διαθέτουν μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού συσκευές κατανάλωσης φυσικού αερίου ή κτηρίων με 

σύνδεση φυσικού αερίου  που έρχονται στην κατοχή του φορέα για οποιοδήποτε λόγο, είτε αφορά 

περίοδο όπου έχουν εξαντληθεί οι πιστώσεις της κύριας σύμβασης αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει 

υπογραφεί νέα σύμβαση. 

Συνεπώς η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 105.593,28€ πλέον ΦΠΑ 6% ήτοι ποσό 

111.928,87€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

- Για το Τμήμα 5: Προμήθεια φυσικού αερίου για το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, στην εταιρία με επωνυμία ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, 

διακρ.τίτλο EFA ENERGY SA, ΑΦΜ 099774830, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στον Δήμο 

Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Βούλγαρη 58, ΤΚ 54249 Θεσσαλονίκη και τηλέφωνο 2310320777 με άθροισμα 

(ΑΘ) των δεικτών Χρέωσης Μεταφοράς (ΧΜ) και Περιθωρίου Κέρδους (ΠΚ) 0,001100€/kwh (Χρέωση 

Μεταφοράς 0,001650€/kwh και περιθώριο κέρδους 0,002750€/kwh), δεδομένου ότι κατέθεσαν τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και η προσφορά τους η οικονομικότερη από αυτές που κατατέθηκαν στα 

πλαίσια του διαγωνισμού. 

Η αρχική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  65.549,79€ πλέον Τελών, Φόρων και ΦΠΑ 6%. 

Προσθέτοντας ΤΑΕ, ειδικό τέλος κατανάλωσης και ειδικό φόρο η αξία ανέρχεται στο ποσό των 68.282,23€ 

πλέον ΦΠΑ. Επίσης, έχει υπολογισθεί και δικαίωμα προαίρεσης 30% ήτοι ποσό 20.484,67€ το οποίο έχει 

ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμφωνα και με το άρθρο 236 του ν.4412/16 

(άρθρο 16 της Οδηγίας 201/25/ΕΕ) και θα ενεργοποιηθεί είτε για νέες συνδέσεις κτηρίων που δεν 

διαθέτουν μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού συσκευές κατανάλωσης φυσικού αερίου ή κτηρίων με 

σύνδεση φυσικού αερίου  που έρχονται στην κατοχή του φορέα για οποιοδήποτε λόγο, είτε αφορά 

περίοδο όπου έχουν εξαντληθεί οι πιστώσεις της κύριας σύμβασης αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει 

υπογραφεί νέα σύμβαση. 

Συνεπώς η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 88.766,90€ πλέον ΦΠΑ 6% ήτοι ποσό 

94.092,91€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 3 του Ν.4412/16,  τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης 

και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 

αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,  

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 

και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, 

και  

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 

στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 

οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 

δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει 

τη σύμβαση 

Επίσης κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του 

νόμου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
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νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 ένδικων βοηθημάτων, 

να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του ν.4412/16) σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 345-374 του Βιβλίου IV του Ν.4412/16 και π.δ.39/2017 

(Α’ 64/04-05-17) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών προσφυγών» 

 

Σχετικά άρθρα 3.3  και 3.4 της με αριθμό 562/21 διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 

-Η Δημοτική  σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα, ψήφισε ΛΕΥΚΟ. 

 

Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  189/2021. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  29.6.2021 

 

 

 

 

 

      O Πρόεδρος  

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

 

 

 


