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Άννυ Κολοβού 

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση αποτελέσματος αξιολόγησης (ηλεκτρονική αποσφράγιση – αξιολόγηση υπο – 

φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς – οικονομικής προσφοράς) 

Ανοικτού Ηλεκτρονικού άνω των ορίων (Διεθνή)  Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 

(Διακήρυξη 13/2019) . 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η  

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

2. Τις διατάξει του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  

3. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.    

4. Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 

συναλλαγές».   

5. Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  

6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις».   

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις».  
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Σελίδα 2 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄)  «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου 

(Κ.Π.∆.)».  

9. Την  µε αριθµ. 10/11-10-2017 (ΦΕΚ 3748/Β΄/24-10-2017) Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής  Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης περί «καθορισµού ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και 

τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου».  

10. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α΄) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

11. Τις διατάξεις του N.4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α΄) «Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού 

διαφηµιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού 

Τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για 

την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.  

12. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και 

λοιπές διατάξεις».  

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

14. Τις διατάξεις του Ν .2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 

διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.  

15. Τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α΄) «Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και  

Πολιτιστικά Θέµατα». Tις  διατάξεις του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002) «Οργάνωση της 

αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 

3335/2005 (ΦΕΚ  

95/Α/2005).  

16. Τις διατάξεις του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) «Kανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και 

της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».  

17. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α’) «Περί παρακράτησης φόρου εισοδήµατος», 

όπως ισχύει µε το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’) « Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα 

εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 

18.  Τις διατάξεις του Π.∆. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α') «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 

έγγραφα και στοιχεία».  

19. Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/A/05-08-2016)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 

20. Τις διατάξεις του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π. 

21. Tην  µε αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης 

««Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης».  

22. Την µε αρ. 56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».   

23. Την υπ' αρ. 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969/Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός του χρόνου, τρόπου 

υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής της 

παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016».  

24. Την µε αριθµ.  Α2- 718/28-07-2014  (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων ∆ιακίνησης και 

Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.)».  

25. Την µε αριθµ. 316/2010/24-02-2012 (ΦΕΚ 501/Β/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προσαρµογή της 

ελληνικής νοµοθεσίας, στον τοµέα της ποιότητας καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 

2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου».  

ΑΔΑ: ΨΘΙ7ΟΡ1Γ-43Ψ



 

Σελίδα 3 

26. Τις αποφάσεις του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου του Γενικού Χηµείου του Κράτους  σχετικά  µε τις 

προδιαγραφές των υγρών καυσίµων (θέρµανσης – κίνησης) [Σχετικές οι µε αριθµ. 467/2002 (ΦΕΚ 

1531/Β/2003), 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006), όπως τροποποιήθηκε από την ΑΧΣ 460/2009 (ΦΕΚ Β’ 

2010/67/28-1-2010), 510/2004 (ΦΕΚ 872/Β/2007), Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις].  

27. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων   

28.  Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που    

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και το 

σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω.  

29. Τα άρθρα 43 και 44 του Νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019). 

30. Το άρθρο 33 του Νόμου 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019). 

31. Το άρθρο 56 του Νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019). 

32. Το άρθρο 235 του Νόμου 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019). 

33. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄)  «∆ιοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, 

ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».   

34. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».   

35. Τις διατάξεις του Π.∆. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 

∆υτικής Μακεδονίας», όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει.  

36. Τις διατάξεις του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21 /Α’) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 

διατάξεις».   

37. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47/Α’) «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – 

καταπολέµηση γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών κι άλλες 

διατάξεις».   

38. Την µε αριθµ. 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µε την οποία διορίστηκε 

Συντονιστής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας ο Μιχελάκης Βασίλειος του 

Πολυκάρπου (ΦΕΚ 250/τ. ΥΟ∆∆/26-05-2017 – Α∆Α:ΩΩΓΦ465ΧΘ7-Κ4Ω).   

39. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις 

Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».  

40. Τα άρθρα 6 και 7 της υπ’ αριθµ. 20814/07.06.2001 (ΦΕΚ 796/Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονοµικών – Γεωργίας – ∆ηµόσιας Τάξης 

«Γενικός Κανονισµός Λειτουργίας των Συνοριακών Σταθµών».  

41. Την µε αριθµ. 16757/28-07-2003 (ΦΕΚ 1132/Β΄) Κοινή Απόφαση των  ΥΠ.ΟΙΚ. και ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. «Ρύθµιση 

του τρόπου είσπραξης και διαχείρισης από τα Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης των εσόδων από 

µισθώµατα που προέρχονται από τους χερσαίους Συνοριακούς Σταθµούς».  

42. Τις διατάξεις του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α΄) «Υπαίθρια ∆ιαφήµιση, Συµπολιτείες ∆ήµων και Κοινοτήτων 

και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18 παρ. 8γ.  

43. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α΄) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής 

Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015».  

44. Την υπ’ αριθµ. 33803/25.07.2011 (ΦΕΚ 1710/Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – 

Οικονοµικών  «Άνοιγµα Λογαριασµού Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης».   

45. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».  

46. Την µε αριθµ. πρωτ. 182897/3-12-2019 (ΑΔΑ:ΩΖΩΒΟΡ1Γ-ΖΞΗ) Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής 

∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ανοικτών διαγωνισµών που αφορούν την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 

Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας.  

ΑΔΑ: ΨΘΙ7ΟΡ1Γ-43Ψ



 

Σελίδα 4 

47. Τις Αποφάσεις έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του Τµήµατος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικού Απ.∆.Ηπ.-∆.Μ., συνολικού ποσού  320.369,29 €,  που θα διατεθούν από τον 

τακτικό προϋπολογισµό του φορέα 1903, Ε.Φ. 19031010000000,19035010000000,19039990100000, 

19039990200000, 19039990300000, Κωδικός Αριθµός Εξόδου (ΚΑΕ) 2410301001, 2410302001, 

2410204001 µε τα παρακάτω στοιχεία: 

- Αριθµ. πρωτ. 4132/27-11-2019 – ΑΔΑ : ΩΟΧ3ΟΡ1Γ-Α2Ψ – ΑΔΑΜ: 19REQ005924872  

- Αριθµ. πρωτ. 4132/27-11-2019 – ΑΔΑ : Ω6Γ3ΟΡ1Γ-56Θ – ΑΔΑΜ: 19REQ005924910 

- Αριθµ. πρωτ. 4132/27-11-2019 – ΑΔΑ : ΩΥΘΛΟΡ1Γ-6ΩΒ – ΑΔΑΜ : 19REQ005924882 

48. Τις  Αποφάσεις έγκρισης δαπάνης της Απ.∆.Ηπ.-∆.Μ. για τη διάθεση συνολικού ποσού  170.127,00  € για 

την ανάδειξη προµηθευτή ή προµηθευτών υγρών καυσίµων των Συνοριακών Σταθµών χωρικής µας 

αρµοδιότητας, για ένα έτος, από τα έσοδα της παρ. 3  του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 

237/Α/1998), µε τα παρακάτω στοιχεία :   

- Αριθµ. πρωτ. 175345/19-11-2019 (ΑΔΑ:ΩΥΝΩΟΡ1Γ-ΟΥ6)-(ΑΔΑΜ:19REQ005878367) 

49. Την με αρ, πρωτ: 186365/9-12-2019 (Α∆Α:7ΝΟΣΟΡ1Γ-Σ0Ρ) Απόφαση του Συντονιστή της Απ.∆.Ηπ-∆.Μ. 

περί «Έγκρισης διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού άνω των ορίων ∆ηµόσιου Μειοδοτικού 

∆ιαγωνισµού, για την ανάδειξη  προµηθευτή/προµηθευτών υγρών καυσίµων για ένα έτος,  για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας καθώς και των 

Συνοριακών Σταθµών χωρικής Αρµοδιότητας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 

Μακεδονίας. 

50. Την με αρ.πρ.193571/20-12-2019 (ΑΔΑ:ΩΑ26ΟΡ1Γ-1ΗΩ) – (ΑΔΑΜ:20PROC006130093) Διακήρυξη 

13/2019. 

51. Το Πρακτικό 1 (30-1-2020) και (6-2-2020) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των ανοικτών 

διαγωνισμών που αφορούν την Α.Δ.Η.Δ.Μ., η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. πρ. 182897/3-12-2019 

(ΑΔΑ:ΩΖΩΒΟΡ1Γ-ΖΞΗ) απόφαση της Α.Δ.Η.Δ.Μ. 

52. Το Πρακτικό 2 (6-2-2020) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των ανοικτών διαγωνισμών που 

αφορούν την Α.Δ.Η.Δ.Μ., η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. πρ. 182897/3-12-2019 (ΑΔΑ:ΩΖΩΒΟΡ1Γ-ΖΞΗ) 

απόφαση της Α.Δ.Η.Δ.Μ. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

Α) Την έγκριση, στο σύνολό τους, τα με αριθμ.  1/30-1-2020 και 6-2-2020 καθώς και 2/6-2-2020 

(Διακ.13/2019) Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Ανοικτού Ηλεκτρονικού άνω 

των ορίων (Διεθνή)  Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη  προμηθευτή / 

προμηθευτών υγρών καυσίμων και λιπαντικών για ένα έτος,  για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας καθώς και των Συνοριακών Σταθμών 

χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.  

Β) Την αποδοχή όλων των προσφορών δεδομένου ότι ήταν όλες εμπρόθεσμες. 

Γ) Την αποδοχή των υπο-φάκελων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» των 

παρακάτω συμμετεχόντων δεδομένου ότι ήταν σύμφωνοι με τα οριζόμενα στη διακήρυξη : 

1.   «ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ κ. ΥΙΟΣ Ο.Ε.»  

2. «Κωνσταντίνος Μ. Τσαγκογιάννης»  

3. « ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.»  

4. «ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»  

5. «ΡΑΣΠΟΠΤΣΗΣ ΠΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Π.Ε.»  

6. «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»  
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Δ) Την απόρριψη του υπο-φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» του 

οικονομικού φορέα «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥΜ» διότι από την διευκρίνιση του 

οικονομικού φορέα και τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας 

προκύπτει ότι, το ΕΕΕΣ του είναι ανακριβές, καθώς δεν δηλώνει εκεί την ρύθμιση που έχει κάνει 

στον ΕΦΚΑ. 

 

Ε) Την αποδοχή των  υπο-φάκελων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των κάτωθι οικονομικών φορέων  

δεδομένου ότι ήταν σύμφωνοι με τα οριζόμενα στη διακήρυξη :  

 

1. «ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ κ. ΥΙΟΣ Ο.Ε.» [Για τα Τμήματα 10, 16, 19 & 21 (Καύσιμα κίνησης για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών της Απ.Δ.Ηπ-Δ.Μ., που εδρεύουν στα Ιωάννινα και το Μέτσοβο και 

για τους συνοριακούς σταθμούς Κακαβιάς και Μέρτζανης)].  

2. «Κωνσταντίνος Μ. Τσαγκογιάννης» [Για τα Τμήματα 9, 15, 18 & 20 (Καύσιμα θέρμανσης για 

τις ανάγκες των υπηρεσιών της Απ.Δ.Ηπ-Δ.Μ., που εδρεύουν στα Ιωάννινα και το Μέτσοβο 

και για τις ανάγκες των Συνοριακών Σταθμών Κακαβιάς και Μέρτζανης)].  

3. « ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.» [Για τα Τμήματα 3, 6, 11, 14, 17, 24, 27, 30, 33, 36, 39 & 42 ( Λιπαντικά 

για τις ανάγκες των όλων υπηρεσιών της Απ.Δ.Ηπ-Δ.Μ.]. 

4. «ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» [Για τα Τμήματα 4,5 & 6 (Καύσιμα θέρμανσης – κίνησης & 

λιπαντικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Απ.Δ.Ηπ-Δ.Μ., που εδρεύουν στην 

Θεσπρωτία), για τα Τμήματα 7 & 8 (Καύσιμα θέρμανσης – κίνησης, για τις ανάγκες του  

Συνοριακού Σταθμού Μαυροματίου)].  

5. «ΡΑΣΠΟΠΤΣΗΣ ΠΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Π.Ε.» [Για τα Τμήματα 40, 41 &42 (Καύσιμα θέρμανσης – 

κίνησης & λιπαντικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Απ.Δ.Ηπ-Δ.Μ., που εδρεύουν στην 

Φλώρινα), για τα Τμήματα 43 & 44 (Καύσιμα θέρμανσης – κίνησης, για τις ανάγκες του  

Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής) και τα Τμήματα 45 & 46 (Καύσιμα θέρμανσης – 

κίνησης, για τις ανάγκες του  Συνοριακού Σταθμού Νίκης)].  

ΣΤ) Την α̟όρριψη του υ̟οφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του 
οικονοµικού φορέα «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» [Για τα Τμήματα 34 & 35 

καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Απ.Δ.Ηπ-Δ.Μ., που εδρεύουν 

στη Βλάστη)], σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 2.4.1.6 της υπ’ αριθ. 13/2019 διακήρυξης, 

αφού στην κατατεθείσα οικονομική προσφορά, δεν εμφανίζει συγκεκριμένο ποσοστό έκπτωσης, 

έστω και αρνητικό ή μηδενικό, ενώ και στην οικονομική προσφορά του συστήματος, το ποσό που 

προσφέρει υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης, που καθορίζεται για τα εν λόγω 

τμήματα στην υπ’ αρίθμ. 13/2019 διακήρυξη. 

Ζ) Τη συνέχιση της διαδικασίας κατακύρωσης στο επόμενο στάδιο (υποβολή 

δικαιολογητικών κατακύρωσης) για τους κάτωθι οικονομικούς φορείς : 

1. «ΡΑΣΠΟΠΤΣΗΣ ΠΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Π.Ε.», ̟ου εδρεύει στη Φλώρινα, 7ης 
Νοεµβρίου 54, Τ.Κ. 53100, µε ΑΦΜ 998565726, ∆ΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ και για τα 
Τµήµατα 40,41,43,44,45 & 46,  µε ̟οσοστό έκ̟τωσης ε̟ί της µέσης τιµής ̟ου 
̟ροσδιορίζεται α̟ό το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του 
Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης και Ανταγωνιστικότητας,  ως κατωτέρω:  

Τµήµα 40 

ΕΙ∆ΟΣ Ποσοστό έκ̟τωσης ε̟ί της µέσης λιανικής τιµής, 
ό̟ως καταγράφεται στα Εβδοµαδιαία ∆ελτία 
Ε̟ισκό̟ησης Τιµών Καυσίµων α̟ό τo αρµόδιο κατά 
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τό̟ους Τµήµα Εµ̟ορίου της Περιφέρειας. 

Ολογράφως αριθµητικώς 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης  

τέσσερα τοις εκατό             4%             

Τµήµα 43 

ΕΙ∆ΟΣ Ποσοστό έκ̟τωσης ε̟ί της µέσης λιανικής τιµής, 
ό̟ως καταγράφεται στα Εβδοµαδιαία ∆ελτία 
Ε̟ισκό̟ησης Τιµών Καυσίµων α̟ό τo αρµόδιο κατά 
τό̟ους Τµήµα Εµ̟ορίου της Περιφέρειας. 

Ολογράφως αριθµητικώς 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης  

δύο τοις εκατό             2%             

Τµήµα 45 

ΕΙ∆ΟΣ Ποσοστό έκ̟τωσης ε̟ί της µέσης λιανικής τιµής, 
ό̟ως καταγράφεται στα Εβδοµαδιαία ∆ελτία 
Ε̟ισκό̟ησης Τιµών Καυσίµων α̟ό τo αρµόδιο κατά 
τό̟ους Τµήµα Εµ̟ορίου της Περιφέρειας. 

Ολογράφως αριθµητικώς 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης  

̟έντε τοις εκατό             5%             

 

Καύσιµα κίνησης (Για τα Τµήµατα 41, 44 και 46) 

Τµήµα 41 

ΕΙ∆ΟΣ Ποσοστό έκ̟τωσης ε̟ί της µέσης λιανικής τιµής, 
ό̟ως καταγράφεται στα Εβδοµαδιαία ∆ελτία 
Ε̟ισκό̟ησης Τιµών Καυσίµων α̟ό τo αρµόδιο κατά 
τό̟ους Τµήµα Εµ̟ορίου της Περιφέρειας. 

ολογράφως αριθµητικώς 

Πετρέλαιο κίνησης ένα τοις εκατό 1% 

Βενζίνη αµόλυβδη ένα τοις εκατό 1% 

 

Τµήµα 44 

ΕΙ∆ΟΣ Ποσοστό έκ̟τωσης ε̟ί της µέσης λιανικής τιµής, 
ό̟ως καταγράφεται στα Εβδοµαδιαία ∆ελτία 
Ε̟ισκό̟ησης Τιµών Καυσίµων α̟ό τo αρµόδιο κατά 
τό̟ους Τµήµα Εµ̟ορίου της Περιφέρειας. 

ολογράφως αριθµητικώς 

Πετρέλαιο κίνησης ένα τοις εκατό 1% 

Τµήµα 46 
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ΕΙ∆ΟΣ Ποσοστό έκ̟τωσης ε̟ί της µέσης λιανικής τιµής, 
ό̟ως καταγράφεται στα Εβδοµαδιαία ∆ελτία 
Ε̟ισκό̟ησης Τιµών Καυσίµων α̟ό τo αρµόδιο κατά 
τό̟ους Τµήµα Εµ̟ορίου της Περιφέρειας. 

ολογράφως αριθµητικώς 

Πετρέλαιο κίνησης ένα τοις εκατό 1% 

 

2. «ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ κ. ΥΙΟΣ Ο.Ε.» ̟ου εδρεύει στα Ιωάννινα Στρ. 
Μακρυγιάννη 31 µε ΑΦΜ: 081800677 ∆ΟΥ Ιωαννίνων, και για τα Τµήµατα 10, 
16, 19 & 21 (Καύσιµα κίνησης για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Α̟.∆.Η̟-
∆.Μ., ̟ου εδρεύουν στα Ιωάννινα και το Μέτσοβο και για τους συνοριακούς 
σταθµούς Κακαβιάς και Μέρτζανης) µε ̟οσοστό έκ̟τωσης ε̟ί της µέσης τιµής 
̟ου ̟ροσδιορίζεται α̟ό το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του 
Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης και Ανταγωνιστικότητας,  ως κατωτέρω:  

Τµήµα 10 

ΕΙ∆ΟΣ Ποσοστό έκ̟τωσης ε̟ί της µέσης λιανικής τιµής, 
ό̟ως καταγράφεται στα Εβδοµαδιαία ∆ελτία 
Ε̟ισκό̟ησης Τιµών Καυσίµων α̟ό τo αρµόδιο κατά 
τό̟ους Τµήµα Εµ̟ορίου της Περιφέρειας. 

ολογράφως αριθµητικώς 

Πετρέλαιο κίνησης  Μηδέν τοις εκατό 0,00 % 

Βενζίνη αµόλυβδη  Μηδέν τοις εκατό 0,00 % 

Τµήµα 16 

ΕΙ∆ΟΣ Ποσοστό έκ̟τωσης ε̟ί της µέσης λιανικής τιµής, 
ό̟ως καταγράφεται στα Εβδοµαδιαία ∆ελτία 
Ε̟ισκό̟ησης Τιµών Καυσίµων α̟ό τo αρµόδιο κατά 
τό̟ους Τµήµα Εµ̟ορίου της Περιφέρειας. 

ολογράφως αριθµητικώς 

Πετρέλαιο κίνησης  Μηδέν τοις εκατό 0,00 % 

Βενζίνη αµόλυβδη  Μηδέν τοις εκατό 0,00 % 

 

 

Τµήµα 19 

ΕΙ∆ΟΣ Ποσοστό έκ̟τωσης ε̟ί της µέσης λιανικής τιµής, 
ό̟ως καταγράφεται στα Εβδοµαδιαία ∆ελτία 
Ε̟ισκό̟ησης Τιµών Καυσίµων α̟ό τo αρµόδιο κατά 
τό̟ους Τµήµα Εµ̟ορίου της Περιφέρειας. 

ολογράφως αριθµητικώς 

Πετρέλαιο κίνησης  Μηδέν τοις εκατό 0,00 % 

Τµήµα 21 
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ΕΙ∆ΟΣ Ποσοστό έκ̟τωσης ε̟ί της µέσης λιανικής τιµής, 
ό̟ως καταγράφεται στα Εβδοµαδιαία ∆ελτία 
Ε̟ισκό̟ησης Τιµών Καυσίµων α̟ό τo αρµόδιο κατά 
τό̟ους Τµήµα Εµ̟ορίου της Περιφέρειας. 

ολογράφως αριθµητικώς 

Πετρέλαιο κίνησης  Μηδέν τοις εκατό 0,00 % 

 

3. «Κωνσταντίνος Μ. Τσαγκογιάννης» ̟ου εδρεύει στη Βουνο̟λαγιά Ιωαννίνων 
µε ΑΦΜ: 039144059 ∆ΟΥ Ιωαννίνων, και για τα Τµήµατα 9, 15, 18 & 20 
(Καύσιµα θέρµανσης για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Α̟.∆.Η̟-∆.Μ., ̟ου 
εδρεύουν στα Ιωάννινα και το Μέτσοβο και για τις ανάγκες των Συνοριακών 
Σταθµών Κακαβιάς και Μέρτζανης), ως κατωτέρω: 

ΕΙ∆ΟΣ Ποσοστό έκ̟τωσης ε̟ί της µέσης λιανικής τιµής, 
ό̟ως καταγράφεται στα Εβδοµαδιαία ∆ελτία 
Ε̟ισκό̟ησης Τιµών Καυσίµων α̟ό τo αρµόδιο κατά 
τό̟ους Τµήµα Εµ̟ορίου της Περιφέρειας. 

ολογράφως αριθµητικώς 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης  

 Μηδέν τοις εκατό 
0,00 % 

 

4. «ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» µε έδρα τo 9ο ΧΛΜ Ε.Ο. Ηγουµενίτσας 
ΑΘηνών και ΑΦΜ: 998946326 ∆ΟΥ Ηγουµενίτσας και για τα Τµήµατα 4 & 5 
(Καύσιµα θέρµανσης – κίνησης για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών της Α̟.∆.Η̟-
∆.Μ., ̟ου εδρεύουν στην Θεσ̟ρωτία), για τα Τµήµατα 7 & 8 (Καύσιµα 
θέρµανσης – κίνησης, για τις ανάγκες του  Συνοριακού Σταθµού Μαυροµατίου), 
ως κατωτέρω: 

Τμήμα 4 

ΕΙΔΟΣ Ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής, όπως 

καταγράφεται στα Εβδομαδιαία Δελτία Επισκόπησης Τιμών 

Καυσίμων από τo αρμόδιο κατά τόπους Τμήμα Εμπορίου της 

Περιφέρειας. 

ολογράφως αριθμητικώς 

Πετρέλαιο θέρμανσης  τρία και μισό τοις εκατό 3,5% 

Τμήμα 5 

ΕΙΔΟΣ Ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής, όπως 

καταγράφεται στα Εβδομαδιαία Δελτία Επισκόπησης Τιμών 

Καυσίμων από τo αρμόδιο κατά τόπους Τμήμα Εμπορίου της 

Περιφέρειας. 

ολογράφως αριθμητικώς 

Πετρέλαιο κίνησης τρία και μισό τοις εκατό 3,5% 

Βενζίνη αμόλυβδη τρία και μισό τοις εκατό 3,5% 
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Τμήμα 7 

ΕΙΔΟΣ Ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής, όπως 

καταγράφεται στα Εβδομαδιαία Δελτία Επισκόπησης Τιμών 

Καυσίμων από τo αρμόδιο κατά τόπους Τμήμα Εμπορίου της 

Περιφέρειας. 

ολογράφως αριθμητικώς 

Πετρέλαιο θέρμανσης  τρία και μισό τοις εκατό 3,5% 

Τμήμα 8 

ΕΙΔΟΣ Ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής, όπως 

καταγράφεται στα Εβδομαδιαία Δελτία Επισκόπησης Τιμών 

Καυσίμων από τo αρμόδιο κατά τόπους Τμήμα Εμπορίου της 

Περιφέρειας. 

ολογράφως αριθμητικώς 

Πετρέλαιο κίνησης τρία και μισό τοις εκατό 3,5% 

 

5. « ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.» µε έδρα Μοναστηρίου 212, Μενεµένη, 54628 Θεσσαλονίκη 
µε ΑΦΜ: 095368953 ∆ΟΥ Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, και για τα Τµήµατα 3, 6, 11, 
14, 17, 24, 27, 30, 33, 36, 39 & 42 ( Λι̟αντικά για τις ανάγκες των όλων 
υ̟ηρεσιών της Α̟.∆.Η̟-∆.Μ.), ως κατωτέρω: 

 

ΕΙ∆ΟΣ Ποσοστό έκ̟τωσης 

Ολογράφως αριθµητικώς 

Λι̟αντικά Σαράντα πέντε τοις εκατό 45% 

 

H) Την κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου για τα υ̟όλοι̟α δεκαέξι (16) 
τµήµατα, ήτοι τα τµήµατα 1,2,12,13,22,23,25,26,28,29,31,32,34,35,37 και 38. 

 

Θ) Την εφαρµογή των κείµενων ̟ερί ̟ροµηθειών διατάξεων για τις ̟ερι̟τώσεις 
̟ου σε ανοικτό διαγωνισµό δεν υ̟οβλήθηκε καµία ̟ροσφορά  ήτοι, είτε την ̟ροσφυγή 
στη διαδικασία µε δια̟ραγµάτευση χωρίς ̟ροηγούµενη δηµοσίευση, σύµφωνα µε την 
̟αρ. 2α του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 2 του ̟.δ. 122/2012, είτε την 
εφαρµογή των διατάξεων της ̟αρ.  10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016. 

 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠ.Δ.ΗΠ-Δ.Μ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
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- Γραφείο Συντονιστού 

- Γραφείο Προϊσταμένου ΓΔΕΛ 

- Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Κ.Ο. 

- Τμήμα Συνοριακών Σταθμών 

- Χρ. Αρχείο 
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