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Θέµα: Έγκριση του υπ’αρίθµ. 1/08-05-2012 πρακτικού της Επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού, δηµόσιου, διεθνή, µειοδοτικού 
διαγωνισµού ανάδειξης προµηθευτή υγρών καυσίµων για τις ανάγκες : 

1. των Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας, καθώς και  

2. των Συνοριακών Σταθµών (Κακαβιάς, Μέρτζανης, Μαυροµατίου, Νίκης και 
Κρυσταλλοπηγής) 

3. των Αστυνοµικών Αρχών  (Πρέβεζας και Φλώρινας) 
4. των Πυροσβεστικών Αρχών (Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, 

Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας) 
5. των Λιµενικών Αρχών (Θεσπρωτίας και Πρέβεζας) 
6. των Κρατικών Αερολιµένων ( Ιωαννίνων και Κοζάνης) 

χωρικής αρµοδιότητας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής 
Μακεδονίας, για το έτος 2012. 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

Έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/97)  «∆ιοίκηση, Οργάνωση, 
Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις». 
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2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/2010) «Οργανισµός της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995  (ΦΕΚ19/Α/1995) – άρθρα 1 έως 5 -   
«Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007)  «Κανονισµός 
Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)». 

6. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995)  -άρθρα 79 έως 85 -  «Περί 
∆ηµοσίου Λογιστικού, κ.λπ.». 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση 
και Ευθύνη». 

8. Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους ∆ιατάκτες». 

9. Το Π.∆. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί 
κρατικών προµηθειών προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο».  

10. Το άρθρο 8 του Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 
Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και λοιπές διατάξεις». 

11. Τις διατάξεις του Νόµου 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση 
δηµοσιεύσεων φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπου». 

12. Την µε αριθµό 4167/21-02-2012 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ 
412/Β/2012) «περί καθορισµού ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και 
τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των 
φορέων του ∆ηµοσίου». 

13. Την µε αρ. πρωτ. Π1/4240/14-01-2010 εγκύκλιο της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Κρατικών Προµηθειών. 

14. Tις διατάξεις του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002) «Οργάνωση της αγοράς 
πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». 

15. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας». 

16. Τις εγγεγραµµένες πιστώσεις και τις ανάγκες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου -∆υτικής Μακεδονίας για το οικονοµικό έτος 2012. 

17. Τις µε αριθµ.10112/2642/23-02-2012, 10106/2638/23-02-2012, 
10111/2641/23-02-2012, 10104/2637/23-02-2012, 10107/2639/23-02-2012 
και 10101/2636/23-02-2012 Αποφάσεις Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικού Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτικής 
Μακεδονίας. 

18. Τις µε αριθµ.9457/544/21-02-2012, 9625/586/22-02-2012, 9618/585/22-02-
2012 και 9458/545/21-02-2012 Αποφάσεις Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης 
του Τµήµατος ∆ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας. 
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19. Τις µε αριθµ.496/9442/21-02-2012, 503/9473/21-02-2012, 494/9439/21-02-
2012 και 499/9465/21-02-2012 Αποφάσεις Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης 
του Τµήµατος ∆ιοικητικού Οικονοµικού Θεσπρωτίας. 

20. Τις µε αριθµ.10126/362/23-02-2012, 10147/366/23-02-2012 και 
10128/363/23-02-2012 Αποφάσεις Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του 
Τµήµατος ∆ιοικητικού Οικονοµικού Πρέβεζας. 

21. Τις µε αριθµ. 12086/179/13-03-2012 Αποφάσεις Ανάληψης δέσµευσης 
υποχρέωσης του Τµήµατος ∆ιοικητικού Οικονοµικού Γρεβενών. 

22. Τις µε αριθµ. 6259/148/09-02-2012, 5374/115/09-02-2012 και 6268/150/09-
02-2012 Αποφάσεις Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος 
∆ιοικητικού Οικονοµικού Καστοριάς. 

23. Τις µε αριθµ. 8386/1050/21-02-2012, 8399/1056/21-02-2012, 8287/1037/21-
02-2012, 8403/1058/21-02-2012 και 8279/1034/21-02-2012 Αποφάσεις 
Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
Κοζάνης. 

24. Τις µε αριθµ. 12062/472/13-03-2012, 12064/473/13-03-2012 και 
12036/470/13-03-2012 Αποφάσεις Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του 
Τµήµατος ∆ιοικητικού Οικονοµικού Φλώρινας. 

25. Τις µε αριθµ. 8055/1/12/1533/16-01-2012 και 8055/1/12/1647/16-01-2012 του 
3ου Τµ./∆-νσης Οικονοµικών του Αρχηγείου Ελλ. Αστυνοµίας. 

26. Τις µε αριθµ. 12279/28-02-2012 και 12265/28-02-2012 του 3ου Τµ./∆-νσης 
Οικονοµικών του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος. 

27. Τις µε αριθµ. ∆11/Α/1053/23-01-2012 και ∆11/Α/1054/23-01-2012 του Α΄ 
Τµήµατος της ∆/νσης ∆11 της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 

28. Τις µε αριθµ 13253/3420/09-03-2012 και 13254/3421/09-03-2012 Αποφάσεις 
έγκρισης ∆απάνης της Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για τη 
διάθεση του ποσού των 194.656,00 € για την προµήθεια καυσίµων  των 
Συνοριακών Σταθµών χωρικής µας αρµοδιότητας, κατά το έτος 2012, από τα 
έσοδα του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998). 

29. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 15866/4035/21.03.2012 ∆ιακήρυξη 6/2012 ανοιχτού, 
δηµόσιου, διεθνή, µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών 
υγρών καυσίµων, για το έτος 2012. 

30. Το υπ’ αριθµ. 1/08.05.2012 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης ανοιχτού  διαγωνισµού. 

 
 

Αποφασίζουµε 
 

1. Εγκρίνουµε το υπ’ αριθµ. 1/08-05-2012 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 
και αξιολόγησης του ανοιχτού, δηµόσιου, διεθνή, µειοδοτικού διαγωνισµού 
ανάδειξης προµηθευτών υγρών καυσίµων, για το έτος 2012, που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
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2. Για τις Υπηρεσίες που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, 
αναθέτουµε την προµήθεια υγρών καυσίµων στον ιδιώτη µε την επωνυµία 
«ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» µε έδρα την Φλώρινα, 1ο χλµ. Φλώρινας-
Αλώνων και ΑΦΜ 019253906 της ∆ΟΥ Φλώρινας, µε ανά είδος καυσίµου 
ποσοστό έκπτωσης επί της µέσης τιµής που προσδιορίζεται από το τµήµα 
Εµπορίου και Τουρισµού της οικείας Περιφέρειας, ως κατωτέρω: 

 

Ποσοστό έκ̟τωσης ε̟ί της µέσης τιµής ̟ου 
̟ροσδιορίζεται α̟ό το Τµήµα Εµ̟ορίου & 

Τουρισµού της οικείας Περιφέρειας Είδος 

ολογράφως αριθµητικώς 

Βενζίνη SUPER  
Μηδέν κόµµα ̟ενήντα τοις 

εκατό 
             0,50 % 

Βενζίνη αµόλυβδη 
Μηδέν κόµµα τριάντα τοις 

εκατό 
              0,30 % 

Πετρέλαιο κίνησης 
Μηδέν κόµµα τριάντα τοις 

εκατό 
              0,30 % 

Πετρέλαιο θέρµανσης 
Μηδέν κόµµα τριάντα τοις 

εκατό 
              0,30 % 

 
 

3. Για τις Υπηρεσίες που εδρεύουν στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες 
του ∆ιαγωνισµού, στις οποίες ο διαγωνισµός κηρύχθηκε άγονος καθώς δεν 
υποβλήθηκε καµία προσφορά, την προσφυγή στην διαδικασία µε 
διαπραγµάτευση, ανά Περιφερειακή Ενότητα, µε µέριµνα της επιτροπής 
διενέργειας & αξιολόγησης των διαγωνισµών της Υπηρεσίας µας, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 13 του ν.2286/1995, σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.∆.118/2007 και τις διατάξεις 
του άρθρου 25 παράγραφος 1 του Π.∆. 60/2007). 
 

 

 

 

 

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                                       ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

                                                                                         ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

                                                                                 κ.α.α. 

 

                                                                                       Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

 

 

                                                                                                          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΡΟΣ 
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  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
- Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας 
- Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος 
- Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος  
- Αστυνοµικές Αρχές Πρέβεζας και Φλώρινας 
- Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, 
        Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας 
- Λιµενικές Αρχές Θεσπρωτίας και Πρέβεζας 
 

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
- Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
- Κρατικοί Αερολιµένες Ιωαννίνων και Κοζάνης 
 

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. ΤΜΗΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
       ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

              Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας,  
              Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας 
 

2. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
 

3. Χρον. Αρχείο 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  1/08.05.2012 

Σήμερα στις 08.05.2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα Ιωάννινα, στο γραφείο  του 

Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού  της Διεύθυνσης Οικονομικού της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, οδός Βορείου Ηπείρου 20, 

Ιωάννινα, συνήλθε σε  συνεδρίαση η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των 

διαγωνισμών, η οποία συγκροτήθηκε βάσει της με αριθ. πρωτ. οικ.: 7807/2151/10.02.2012  

απόφασης της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

Μακεδονίας, αποτελούμενη από τους : 

 

1. Λαμπρινή Ντάγιου , Πρόεδρο της Επιτροπής,  

2. Νίκο Θεοδόση , τακτικό μέλος  

3. Μάριο Προβατάρη, τακτικό μέλος 

4. Χρήστο Κλεφτάκη, τακτικό μέλος  

5. Χρήστο Χρυσούλη, τακτικό μέλος  

 

και γραμματέα της Επιτροπής τη Δέσποινα Εξάρχου. 

 

Σκοπός της επιτροπής ήταν να διενεργήσει τον υπ’αριθμό 6/2012 διαγωνισμό της 

υπηρεσίας μας με τίτλο: 

«Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη  

προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες : 

1. των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, 

καθώς και  

2. των Συνοριακών Σταθμών (Κακαβιάς, Μέρτζανης, Μαυροματίου, Νίκης και 

Κρυσταλλοπηγής) 

3. των Αστυνομικών Αρχών  (Πρέβεζας και Φλώρινας) 

4. των Πυροσβεστικών Αρχών (Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Γρεβενών, 

Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας) 

5. των Λιμενικών Αρχών (Θεσπρωτίας και Πρέβεζας) 

6. των Κρατικών Αερολιμένων ( Ιωαννίνων και Κοζάνης) 

χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας, για το 

έτος 2012.» 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη του διαγωνισμού και στη συνέχεια η 

επιτροπή παρέλαβε, έναν (1) φάκελο προσφοράς που υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο της 

Υπηρεσίας εμπρόθεσμα, δηλαδή πριν τη λήξη της προθεσμίας που ήταν στις 08.05.2012 

ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. 
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Ο συμμετέχοντας στο διαγωνισμό, ο οποίος παρεβρέθηκε αυτοπροσώπως στη διαδικασία 

και κατέθεσε  τον σχετικό φάκελο, αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
Αρ. Πρωτ. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
24968/6145 

08.05.2012 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τον κύριο φάκελο προσφοράς του διαγωνιζόμενου, 

αρίθμησε και μονόγραψε τους επιμέρους φακέλους («ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 

«TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») και την αναλυτική κατάσταση 

προσφορών, αποσφράγισε τον φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και μονόγραψε τα 

στοιχεία του φακέλου ανά φύλλο.  

Κατά τον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής η Επιτροπή διαπίστωσε 

ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα της Διακήρυξης 6/2012. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή, παρουσία του παριστάμενου διαγωνιζόμενου, αποσφράγισε τον 

φάκελο της οικονομικής προσφοράς, τον μονόγραψε και αφού εξέτασε το περιεχόμενό του, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα της διακήρυξης, διαπίστωσε ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

της. 

Η Επιτροπή, μετά την ανωτέρω εξέταση προχώρησε, παρουσία του διαγωνιζόμενων, στην 

αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς και την κατέταξε ως εξής: 

 

 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Ποσοστό έκ̟τωσης ε̟ί της µέσης τιµής ̟ου 
̟ροσδιορίζεται α̟ό το Τµήµα Εµ̟ορίου & 

Τουρισµού της οικείας Περιφέρειας 
Είδος 

ολογράφως αριθµητικώς 

Βενζίνη SUPER  
Μηδέν κόµµα ̟ενήντα τοις 

εκατό 
             0,50 % 

Βενζίνη αµόλυβδη 
Μηδέν κόµµα τριάντα τοις 

εκατό 
              0,30 % 

Πετρέλαιο κίνησης 
Μηδέν κόµµα τριάντα τοις 

εκατό 
              0,30 % 

Πετρέλαιο θέρµανσης 
Μηδέν κόµµα τριάντα τοις 

εκατό 
              0,30 % 

 
 
Με βάση το αποτέλεσμα του διαγωνισμού όπως αυτό αναλύθηκε ως ανωτέρω, η επιτροπή 

έχοντας υπόψη το γεγονός ότι: 

 

1. Η δημοσιότητα που δόθηκε στο διαγωνισμό χαρακτηρίζεται ως ευρεία καθώς η 

σχετική προκήρηξη:  

Δημοσιεύθηκε σε συνολικά 12 εφημερίδες ως ακολούθως: 
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• σε μία  (1) ημερήσια  εφημερίδα ανά Περιφερειακή Ενότητα  

• σε μία (1) εβδομαδιαία Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων  

• σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας 

• στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

• στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

τοιχοκολλήθηκε σε ειδικούς χώρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 

Δυτικής Μακεδονίας: 

• Διοικητήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα Ιωάννινα   

• Γραφεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Κοζάνη   

• Στα Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ανά 

Περιφερειακή Ενότητα).  

καταχωρηθήκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 

Δυτικής Μακεδονίας : www.apdhp-dm.gov.gr. 

Επιπλέον σημειώνεται ότι η δημοσιότητα της προκήρυξης όπως αυτή αναλύεται ως 

ανωτέρω, δόθηκε τηρώντας στα ακέραιο τις προθεσμίες όπως αυτές προβλέπονται 

από το νόμο με αποτέλεσμα τη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού και της 

διαφάνειας (σχετικό το με αρ. πρωτ. 2/13623/0028/01-06-2004 έγγραφο του 

Γενικού Λογιστηρίου του κράτους περί «επίλυσης διαφωνίας επί νομιμότητας 

πληρωμής δαπάνης προμήθειας», το οποίο αναφέρεται σε σχετική απόφαση της 

Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου). 

2. Η διάθεση των προμηθευτών για συμμετοχή στους αντίστοιχους διαγωνισμούς 

καθόλη την επικράτεια εμφανίζει συστηματικά πολύ περιορισμένο ενδιαφέρον. 

Αποτρεπτικοί λόγοι καθίστανται, κυρίως, η αδυναμία προσφοράς έκπτωσης στη 

μέση τιμή λιανικής πώλησης των καυσίμων την ημέρα παράδοσής τους λόγω του 

μικρού περιθωρίου κέρδους, ο τρόπος πληρωμής επί πιστώσει που παρουσιάζει 

σημαντικές καθυστερήσεις και τα προβλήματα από τη μεγάλη καθυστέρηση που 

σημειώνεται στην επιστροφή του Ειδικού Φόρου. 

 

3.  Η μέχρι σήμερα τροφοδοσία σε καύσιμα γίνεται με παράταση των υφιστάμενων 

συμβάσεων και σε κάποιες περιπτώσεις με την ανοχή των προμηθευτών, καθώς 

είναι δεδηλωμένη η βούλησή τους να σταματήσουν, από μέρα σε μέρα, των 

εφοδιασμό των Υπηρεσιών. 

 

4. Η προθεσμία για τη διενέργεια επαναληπτικού ανοιχτού διαγωνισμού είναι 

τουλάχιστον 40 ημέρες, καθώς προβλέπεται η δημοσίευση της διακήρυξης στην 

εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Ως εκ τούτου, η δημοσίευση μιας ακόμη 

διακήρυξης και η αναμονή για την πάροδο του ως άνω αναγραφόμενου χρονικού 

διαστήματος, με δεδομένη την ύπαρξη μηδαμινού ενδιαφέροντος, κρίνεται ως μη 

σκόπιμη, καθώς υπάρχει επιτακτική ανάγκη ομαλής και απρόσκοπτης 

τροφοδοσίας των οχημάτων των ενδιαφερόμενων Υπηρεσιών. Αυτή τη στιγμή 

έχουν ήδη παρουσιαστεί ανυπέρβλητα προβλήματα καθώς δεν υπάρχουν επαρκή 

καύσιμα για τη λειτουργία των οχημάτων και κάποια είναι ήδη καθηλωμένα, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι όχι μόνο για την εύρυθμη 

λειτουργία των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αλλά και για τις 

ανάγκες πολιτικής προστασίας, δημόσιας ασφάλειας, δημόσιων μεταφορών κλπ. 
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5. Το κόστος της δημοσίευσης του διαγωνισμού στον εγχώριο τύπο αντιστοιχεί σε ένα 

σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού του διαγωνισμού, συνεπώς η επιτροπή, 

έχοντας υπόψη τα αναγραφόμενα ως ανωτέρω κρίνει ως μηδαμινή την πιθανότητα 

σε περίπτωση επανάληψης του διαγωνισμού να δοθεί μεγαλύτερη έκπτωση 

τέτοια, ώστε να καλύψει το οικονομικό κόστος των νέων δημοσιεύσεων. Ως εκ 

τούτου, η περίπτωση της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού κρίνεται ότι είναι 

οικονομικά ασύμφορη και επομένως αντίκειται προς το δημόσιο συμφέρον. 

 

εισηγείται 

 
1. Για τις Υπηρεσίες που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας την 

κατακύρωση του διαγωνισμού στον ιδιώτη με την επωνυμία «ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με έδρα την Φλώρινα, 1
ο
 χλμ. Φλώρινας-Αλώνων και ΑΦΜ 019253906 

της ΔΟΥ Φλώρινας, με ανά είδος καυσίμου ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής 

που προσδιορίζεται από το τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της οικείας 

Περιφέρειας, ως κατωτέρω: 

 

Ποσοστό έκ̟τωσης ε̟ί της µέσης τιµής ̟ου 
̟ροσδιορίζεται α̟ό το Τµήµα Εµ̟ορίου & 

Τουρισµού της οικείας Περιφέρειας Είδος 

ολογράφως αριθµητικώς 

Βενζίνη SUPER  
Μηδέν κόµµα ̟ενήντα τοις 

εκατό 
             0,50 % 

Βενζίνη αµόλυβδη 
Μηδέν κόµµα τριάντα τοις 

εκατό 
              0,30 % 

Πετρέλαιο κίνησης 
Μηδέν κόµµα τριάντα τοις 

εκατό 
              0,30 % 

Πετρέλαιο θέρµανσης 
Μηδέν κόµµα τριάντα τοις 

εκατό 
              0,30 % 

 

 

2. Για τις Υπηρεσίες που εδρεύουν στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες του 

Διαγωνισμού την εφαρμογή των κείμενων περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα 

διατάξεις για τις περιπτώσεις που σε ανοικτό διαγωνισμό δεν υποβλήθηκε καμία 

προσφορά, ήτοι την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση  (άρθρο 2 

παράγραφος 13 του ν.2286/1995, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 22 

του Π.Δ.118/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 1 του Π.Δ. 

60/2007). 

 

 

Η απόφαση της Επιτροπής ήταν ομόφωνη . 
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Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στη Δ/νση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες ως 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε 5 αντίτυπα. 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

1. Λαμπρινή Ντάγιου , Πρόεδρος της Επιτροπής,  

2. Νίκος Θεοδόσης , τακτικό μέλος  

3. Μάριος Προβατάρης, τακτικό μέλος 

4. Χρήστος Κλεφτάκης, τακτικό μέλος  

5. Χρήστος Χρυσούλης, τακτικό μέλος  

 


