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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  1  

(πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) / 11-10-2019 

 

Σήμερα στις 11.10.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στα Γραφεία  
της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 
Μακεδονίας, οδός Βορείου Ηπείρου 20, Ιωάννινα, συνήλθε σε  συνεδρίαση η επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης των ανοιχτών διαγωνισμών που αφορούν την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συγκροτήθηκε βάσει της αριθ. πρωτ. 
οικ.: 210721/24-12-2018  (ΑΔΑ: Ω70ΧΟΡ1Γ-Φ96) απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, αποτελούμενη από τους: 

1. Ευάγγελο Λούτα, Πρόεδρος 

2. Γούκο Δημήτριο, τακτικό μέλος 

3. Χρήστο Χρυσούλη, αναπληρωματικό  μέλος 

4. Ευμορφία Λαναρά, τακτικό μέλος 

5. Δήμητρα Γκότρα, τακτικό  μέλος 

 
προκειμένου να προβεί στη διενέργεια και αξιολόγηση της με αριθμ. 

138713/24-9-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη συμμετοχή σε 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη 
προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύουν σε Άρτα, 
Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Γρεβενά, και Κοζάνη (Κοζάνη- Τσοτύλι) καθώς και καυσίμων 
θέρμανσης του Συνοριακού Σταθμού Μαυροματίου όπως περιγράφονται στην αριθμ. 
7/2018 διακήρυξη. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής,  αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου 
ότι ήταν παρόντα τα τέσσερα από τα πέντε μέλη της επιτροπής και απών το μέλος 
Δήμητρα Γκότρα και το αναπληρωματικό μέλος Γεώργιος Ζάνος, κήρυξε την έναρξη της 
διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 78999. 
 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν δύο ( 2 ) φάκελοι προσφορών από τους 
οικονομικούς φορείς ως εξής: 

Α) ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ για τα τμήματα με αύξοντα αριθμό 2(4) και 3(7) της 
υπ’ αρίθμ.  138713/24-9-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Β) ΑΦΟΙ Δ. ΚΟΓΙΟΥ Ο.Ε. για το τμήμα με αύξοντα αριθμό 5 (24) της υπ’ αρίθμ.  
138713/24-9-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Η Επιτροπή αποσφράγισε ηλεκτρονικά τους υποφακέλους «Τεχνική 
Προσφορά»  των οικονομικών φορέων που αναφέρονται ανωτέρω και διαπίστωσε 
ότι ανταποκρίνονται στα οριζόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Στη συνέχεια μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε να προβεί άμεσα, λόγω 
της επιτακτικής ανάγκης του φορέα για την προμήθεια καυσίμων, στην αποσφράγιση 
και αξιολόγηση των υποφακέλων «Οικονομική προσφορά», σύμφωνα και με την 
παράγραφο 4 του άρθρου 100 του Ν. 4412/2016. 

 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά δύο (2) φάκελοι οικονομικής 
προσφοράς ως εξής: 

Α) «ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» για τα τμήματα 2(4) και 3(7),  με ποσοστό 
έκπτωσης επί της μέσης τιμής που προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών 
Υγρών Καυσίμων :  

ΕΙΔΟΣ 
Ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής που προσδιορίζεται από το Τμήμα 

Εμπορίου & Τουρισμού  

ολογράφως αριθμητικώς 

Πετρέλαιο θέρμανσης  Ένα τοις εκατό                           1,00% 

 

Β) «ΑΦΟΙ Δ. ΚΟΓΙΟΥ Ο.Ε.» για το τμήμα 5 (24) με ποσοστό έκπτωσης επί της 
μέσης τιμής που προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων:  

ΕΙΔΟΣ 
Ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής που προσδιορίζεται από το Τμήμα 

Εμπορίου & Τουρισμού  

ολογράφως αριθμητικώς 

Πετρέλαιο θέρμανσης  Μισό τοις εκατό                           0,5% 

 

Για τα υπόλοιπα τμήματα και συγκεκριμένα για τα τμήματα με αριθμό 1(1), 4(21), 
6(30) και 7(36), όπως ορίζονται στην υπ’ αρίθμ 138713/24-9-2019 πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. 

 

Δ Ι Α  Τ Α Υ Τ Α 

Η επιτροπή εισηγείται : 

Α) Την αποδοχή των υποφακέλων « Τεχνική προσφορά »  των οικονομικών 

φορέων  

Α) «ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» για τα τμήματα με αριθμό 2(4) και 3(7)  της υπ’ 
αρίθμ.  138713/24-9-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

και  
Β) ΑΦΟΙ Δ. ΚΟΓΙΟΥ Ο.Ε. για το τμήμα με αριθμό 5(24) της υπ’ αρίθμ.  138713/24-9-2019 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
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Β) Την αποδοχή των υποφακέλων «οικονομική προσφορά» των ανωτέρω 

οικονομικών φορέων ως εξής :  

Α) «ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» για τα τμήματα 2(4) και 3(7) ,  με ποσοστό 
έκπτωσης επί της μέσης τιμής που προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών 
Υγρών Καυσίμων :  

ΕΙΔΟΣ Ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής που 
προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών 
Καυσίμων 

ολογράφως αριθμητικώς 

Πετρέλαιο 
θέρμανσης  

Ένα τοις εκατό                         1,00% 

 

Β) «ΑΦΟΙ Δ. ΚΟΓΙΟΥ Ο.Ε.» για το τμήμα 5 (24) με ποσοστό έκπτωσης επί της 
μέσης τιμής που προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων:  

 

ΕΙΔΟΣ Ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής που 
προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών 
Καυσίμων 

ολογράφως αριθμητικώς 

Πετρέλαιο 
θέρμανσης  

Μισό τοις εκατό                           0,5% 

 

Γ) Την κήρυξη του  διαγωνισμού ως άγονου για τα υπόλοιπα τμήματα  και 

συγκεκριμένα για τα τμήματα τμήματα με αριθμό 1(1), 4(21), 6(30) και 7(36), όπως 
ορίζονται στην υπ’ αρίθμ 138713/24-9-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για 
τα οποία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. 

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. 

Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε δύο ( 2 ) 

αντίτυπα. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1.    Ευάγγελος Λούτας, Πρόεδρος 

2. Γούκος Δημήτριος, τακτικό μέλος 

3. Χρήστος Χρυσούλης, αναπληρωματικό  μέλος 

4. Ευμορφία Λαναρά, τακτικό μέλος 

5. …………………….. 
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