
 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

 

Σήμερα στις 11/10/2019, ημέρα Παρασκευή

της Διεύθυνσης  Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 

Μακεδονίας, Βορείου Ηπείρου 20 

Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας για την 

υλοποίησης του έργου «Operational Fire Danger prevention pLAtform 2» με ακρωνύμιο 

“OFIDIA 2” της 1ης πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 

INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία (EL

αριθμ. 124938/3-9-2019 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 

1. Λούτα Ευάγγελο, Πρόεδρο

2. Γούκο Δημήτριο, τακτικό μέλος

3. Παπαγεωργίου Καίτη, τακτικό μέλος

προκειμένου να προβεί στη αποσφράγιση

του Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117, του Ν. 4412/2016 

την Προμήθεια ενός οχήματος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «OperationalFire Danger 

prevention pLAtform 2» με ακρωνύμιο “OFIDIA 2” της 1ης πρόσκλησης το

Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG «Ελλάδα

11/2019 Διακήρυξη (αριθμ. πρωτ. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντ

και τα τρία μέλη της, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας 

πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΔΗΔΜ/Δνση Οικονομικου/Τμ. Προμηθειών,ΔΥ &ΚΟ), 

κατέθεσε τον σχετικό φάκελο

148407/8-10-2019. 

      Η Επιτροπή αποσφράγισε τον ανωτέρω φάκελο, και μονόγραψε τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικάτου άρθρου 16 της υπ΄αριθ.
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / Διακήρυξη·11 / 11-10-2019

ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στα Ιωάννινα

Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 

Μακεδονίας, Βορείου Ηπείρου 20 - Ιωάννινα, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά την Αποκεντρωμένη 

Δυτ. Μακεδονίας για την Προμήθεια ενός οχήματος στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου «Operational Fire Danger prevention pLAtform 2» με ακρωνύμιο 

“OFIDIA 2” της 1ης πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 

Ιταλία (EL-IT) 2014-2020, η οποία συγκροτήθηκε β

 (ΑΔΑ: ΨΟ83ΟΡ1Γ-ΟΔΤ) απόφασης του 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, αποτελούμενη από τους: 

Πρόεδρο 

τακτικό μέλος 

τακτικό μέλος 

αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117, του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξηαναδόχου για 

την Προμήθεια ενός οχήματος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «OperationalFire Danger 

evention pLAtform 2» με ακρωνύμιο “OFIDIA 2” της 1ης πρόσκλησης το

Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία (EL-IT) 2014-2020».

(αριθμ. πρωτ. 129647/10-9-2019, ΑΔΑ : 6ΨΗΕΟΡ1Γ-ΘΛ7). 

Επιτροπής, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντ

, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΗ Ε.Π.Ε.κατόπιν της αρίθμ. 

ης της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΔΗΔΜ/Δνση Οικονομικου/Τμ. Προμηθειών,ΔΥ &ΚΟ), 

άκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης με αριθμ

Η Επιτροπή αποσφράγισε τον ανωτέρω φάκελο, και μονόγραψε τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικάτου άρθρου 16 της υπ΄αριθ.11/2019   Διακήρυξης. 

 

9 

.00 στα Ιωάννινα, στα Γραφεία 

Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 

, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή 

Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά την Αποκεντρωμένη 

Προμήθεια ενός οχήματος στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου «Operational Fire Danger prevention pLAtform 2» με ακρωνύμιο 

“OFIDIA 2” της 1ης πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 

, η οποία συγκροτήθηκε βάσει της υπ' 

) απόφασης του Συντονιστή της 

Δυτικής Μακεδονίας, αποτελούμενη από τους:  

των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

για την ανάδειξηαναδόχου για 

την Προμήθεια ενός οχήματος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «OperationalFire Danger 

evention pLAtform 2» με ακρωνύμιο “OFIDIA 2” της 1ης πρόσκλησης του Προγράμματος 

2020»., σύμφωνα με την 

).  

Επιτροπής, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα 

, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού.  

αρίθμ. 145335/2-10-2019 

ης της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΔΗΔΜ/Δνση Οικονομικου/Τμ. Προμηθειών,ΔΥ &ΚΟ), 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης με αριθμό  πρωτοκόλλου: 

Η Επιτροπή αποσφράγισε τον ανωτέρω φάκελο, και μονόγραψε τα απαιτούμενα 
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Στο σημείο αυτό και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν, η 

επιτροπή διαγωνισμού διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του οικονομικού φορέα: 

«ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΗ Ε.Π.Ε.» 

πληρούν τις προβλέψεις της διακήρυξης 11/2019. 

Έχοντας υπόψη τα  ανωτέρω, και την υπ΄ αριθμ. 11/2019 διακήρυξη,  η επιτροπή εισηγείται : 

Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας για την Προμήθεια ενός οχήματος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 

«Operational Fire Danger prevention pLAtform 2» με ακρωνύμιο “OFIDIA 2” της 1ης πρόσκλησης 

του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία (EL-IT) 2014-2020», 

στον οικονομικό φορέα ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΗ Ε.Π.Ε. με τίμημα όπως αναλύεται παρακάτω: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ  

ΕΙΔΟΣ Τιμή χωρίς ΦΠΑ σε 

ΕΥΡΩ 

ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

σε ΕΥΡΩ 

ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΗ 

Ε.Π.Ε. 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

4Χ4 

 27.175,81 6.522,19 33.698,00 

ΤΕΛΟΣ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 

2.202,00 0 2.202,00 

 
 

  35.900,00 

 

 

Η απόφαση της Επιτροπής ήταν ομόφωνη σε όλα τα επί μέρους θέματα.  

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.  

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

1. Λούτας Ευάγγελος, Πρόεδρος 

2. Γούκος Δημήτριος, τακτικό μέλος 

3. Παπαγεωργίου Καίτη, τακτικό μέλος 

 


