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ΘΕΜΑ : Ζγκριςθ Πρακτικοφ 2 και κατακφρωςθ υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του 
Ν.4412/2016, για τθν ανάδειξθ προμθκευτι ι προμθκευτών ελαςτικών (CPV:34350000-5) και 
ανταλλακτικών (CPV:34300000-0) για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιών Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου 
– Δυτ. Μακεδονίασ, για το ζτοσ 2021. 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α    Θ 

Ο ΤΝΣΟΝΙΣΘ 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΘΠΕΙΡΟΤ – ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Ζχοντασ υ̟πόψθ :   

1. Σισ διατάξεισ του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/97)  «Διοίκηςη, Οργάνωςη, τελζχωςη τησ Περιφζρειασ, 
ρφθμιςη θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηςη και άλλεσ διατάξεισ». 

2. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ 
Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικράτησ». 

3. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικϊν διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο Διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ»,  όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει. 

4. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ) «Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν 
(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

5. Σο Ν.4446/2016 «Πτωχευτικόσ Κϊδικασ, Διοικητική Δικαιοςφνη, Σζλη-Παράβολα, Οικειοθελήσ αποκάλυψη 
φορολογητζασ φλησ παρελθόντων ετϊν, Ηλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, Σροποποιήςεισ του Ν.4270/2014 και 
λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016). 

6. Σο Ν.2690/1999 «Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999), 
όπωσ ςυμπληρϊθηκε με τα άρθρα 21 και 26 του Ν.4024/2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυθμίςεισ, ενιαίο 
μιςθολόγιο- βαθμολόγιο, εργαςιακή εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογήσ του μεςοπρόθεςμου 
πλαιςίου δημοςιονομικήσ ςτρατηγικήσ 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α/7-10-2011). 

7. Σο Ν.2859/2000 «Κφρωςη Κϊδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπωσ ιςχφει.  
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8. Σο Ν.3043/2002 «Ευθφνη του πωλητή για πραγματικά ελαττϊματα και ζλλειψη ςυνομολογημζνων 
ιδιοτήτων, τροποποίηςη διατάξεων του Κϊδικα Πολιτικήσ Δικονομίασ και άλλεσ ςυναφείσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ 
192/Α/21-8-2002). 

9. Σο Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρϊο Γ.Ε.Μ.Η. & εκςυγχρονιςμόσ τησ Επιμελητηριακήσ Νομοθεςίασ» 
(ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) όπωσ ςυμπληρϊθηκε με το Ν.3853/2010 «Απλοποίηςη διαδικαςιϊν ςφςταςησ 
προςωπικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιριϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 90/Α/17-06-2010) και με το Ν.4250/2014 
«Διοικητικζσ απλουςτεφςεισ – Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπηρεςιϊν του 
Δημοςίου Σομζα – Σροποποίηςη των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυθμίςεισ» (ΦΕΚ 
74/Α/26-3-2014). 

10. Σο Ν.3861/2010 «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων 
κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ 
διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπωσ  ιςχφει. 

11. Σο Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβζρνηςη και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011), όπωσ 
ιςχφει. 

12. Σο Ν.4013/2011 «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 
Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων – Αντικατάςταςη του ζκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ 
κϊδικάσ) – Προπτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπωσ 
ιςχφει. 

13. Σο άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία ειςοδήματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογήσ του ν. 4046/2012, του 
ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπωσ ιςχφει. 

14. Σο Ν.4270/2014 «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) - 
δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ  143/Α/28-06-2014), όπωσ  ιςχφει. 

15. Σο Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και ςτοιχεία» (ΦΕΚ 
34/Α/23-03-2015). 

16. Σο Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), όπωσ ιςχφει. 

17. Σην με αρ.158/2016 Απόφαςη τησ Ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων με θζμα «Ζγκριςη του 
"Συποποιημζνου Εντφπου Τπεφθυνησ Δήλωςησ" (ΣΕΤΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), για 
διαδικαςίεσ ςφναψησ δημόςιασ ςφμβαςησ κάτω των ορίων των οδηγιϊν» (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016). 

18. Σην υπ' αριθμ. 1191/14-03-2017 Κ.Τ.Α. «Καθοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τησ διαδικαςίασ 
παρακράτηςησ και απόδοςησ τησ κράτηςησ 0,06% υπζρ τησ Αρχήσ Εξζταςησ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν 
(Α.Ε.Π.Π.), καθϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογήσ τησ παραγράφου 3, του άρθρου 350 του 
ν.4412/2016)» (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017). 

19. Σισ κατευθυντήριεσ οδηγίεσ τησ Ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων. 

20. Σα άρθρα 43 και 44 του Νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52
/
Α/2019). 

21. Σο άρθρο 33 του Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ 66
Α
/2019) 

22. Σο άρθρο 56 του Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67
Α
/2019) 

23. Σο άρθρο 235 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70
Α
/2019) 

24. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/2010) «Οργανιςμόσ τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Ηπείρου – 
Δυτικήσ Μακεδονίασ», όπωσ ιςχφει. 

25. Σην με αριθμ.13912/15-05-2017 Απόφαςη του Τπουργοφ Εςωτερικϊν με την οποία διορίςτηκε υντονιςτήσ 
τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Ηπείρου – Δυτικήσ Μακεδονίασ ο Μιχελάκησ Βαςίλειοσ του Πολυκάρπου 
(ΦΕΚ 250/τ. ΤΟΔΔ/26-05-2017 – ΑΔΑ:ΩΩΓΦ465ΧΘ7-Κ4Ω). 

26. Σην υπ’ αριθμ. 3432/13-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΩ91ΟΡ1Γ-832) απόφαςη του υντονιςτή Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ 
Ηπείρου – Δυτικήσ Μακεδονίασ για τη ςυγκρότηςη επιτροπήσ διενζργειασ και αξιολόγηςησ ςυνοπτικών  
διαγωνιςμών που αφοροφν την Αποκεντρωμζνη Διοίκηςη Ηπείρου – Δυτικήσ Μακεδονίασ. 

27. Σην υπ’ αριθμ. 3426/13-01-2019 (ΑΔΑ:65Σ1ΟΡ1Γ-ΦΙΜ) απόφαςη του  υντονιςτή  Αποκεντρωμζνησ 
Διοίκηςησ Ηπείρου – Δυτικήσ Μακεδονίασ για τη ςυγκρότηςη επιτροπήσ αξιολόγηςησ ενςτάςεων των 
διαγωνιςμών που αφοροφν την διεξαγωγή των διαγωνιςμϊν από την Αποκεντρωμζνη Διοίκηςη Ηπείρου – 
Δυτικήσ Μακεδονίασ. 

28. Σην  µε αριθµ. 3234/09-11-2020(ΑΔΑ:9ΗΨ5ΟΡ1Γ-ΝΛΝ) Απόφαςη Ανάληψησ δζςμευςησ πολυετοφσ 
υποχρζωςησ τησ Διεφθυνςησ Οικονομικοφ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Ηπείρου - ∆υτικήσ Μακεδονίασ 
ςυνολικοφ ποςοφ 74.380,00 που θα διατεθοφν από τον τακτικό προχπολογιςμό του φορζα (993 24) και τουσ 
Ειδικοφσ φορείσ 1.903.999.01, 1.903.999.02, 1.903.999.03, 1.903.101.00, 1.903.501.00, ΑΛΕ  2410204001 και 
2420302001,  για το ζτοσ 2021 
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29. Σην µε αριθ µ. ̟πρωτ. 144732/10-11-2020 (ΑΔΑ :ΩΓ8ΜΟΡ1Γ-6ΓΕ ) Απόφαςη περί Ζγκριςησ Διενζργειασ 
Διαδικαςιϊν για την ανάδειξη προμηθευτή/ων ελαςτικϊν, ανταλλακτικϊν οχημάτων και για υπηρεςίεσ 
επιςκευήσ οχημάτων,  για τισ ανάγκεσ των υπηρεςιϊν τησ Αποκεντρωµζνησ ∆ιοίκηςησ Ηπείρου – ∆υτικήσ 
Μακεδονίασ. 

30. Σην  με αριθμ. 9/2020 Διακήρυξη (Αριθμ. πρωτ. 144740/10-11-2020). 

31. Σο με αριθμ. 1/Διακ.09/2020/23-11-2020 Πρακτικό τησ Επιτροπήσ διενζργειασ και αξιολόγηςησ ςυνοπτικϊν 
διαγωνιςμϊν 

32. Σα υποβληθζντα δικαιολογητικά κατακφρωςησ. 

33. Σο με αρ. 2/Διακ.09/2020/10-12-2020 Πρακτικό τησ Επιτροπήσ διενζργειασ και αξιολόγηςησ ςυνοπτικϊν 
διαγωνιςμϊν 

34. . Σην ανάγκη προμήθειασ ελαςτικϊν, ανταλλακτικϊν για τα οχήματα για τισ ανάγκεσ των υπηρεςιϊν  τησ 
Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Ηπείρου-Δυτικήσ Μακεδονίασ, για το ζτοσ 2021. 

Α Π Ο Φ Α  Ι Η Ο Τ Μ  Ε 

1. Τθν ζγκριςθ, ςτο ςφνολό του, του με αρικμ. 2 /Διακ. 9/2020/10-12-2020 Πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ 
Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν. 4412/2016, για τθν 
ανάδειξθ προμθκευτι ι προμθκευτϊν ελαςτικϊν (CPV:34350000-5) και ανταλλακτικϊν 
(CPV:34300000-0) για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτ. 
Μακεδονίασ, για το ζτοσ 2021. 

2. Τθν κατακφρωςθ για τισ ομάδεσ 56 ζωσ 63 ςτον οικονομικό φορζα «ΣΑΤΡΑΚΘ ΑΕ», που εδρεφει 

ςτο 5ο χλμ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΘΝΩΝ, με ΑΦΜ 997435694, Δ.Ο.Τ. Σρικάλων, ςυνολικοφ ποςοφ 

τριάντα τριών χιλιάδων τριακοςίων εβδομιντα τριών ευρώ και είκοςι λεπτών (33.373,20€)  ωσ 

εξισ:  

ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΣΩΘ % 

56 13 % (δεκατρία τοισ εκατό) 

57 13 % (δεκατρία τοισ εκατό) 

58 13 % (δεκατρία τοισ εκατό) 

59 13 % (δεκατρία τοισ εκατό) 

60 13 % (δεκατρία τοισ εκατό) 

61 13 % (δεκατρία τοισ εκατό) 

62 13 % (δεκατρία τοισ εκατό) 

63 13  (δεκατρία τοισ εκατό) 

 

3. Σθν κατακφρωςθ για τισ ομάδεσ  7, 8, 9, 10, 11, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 

44, 45, 50 και 51 ςτο οικονομικό φορζα «ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟ & ΙΑ ΟΕ», που εδρεφει ςτα ΚΟΙΛΑ 

ΚΟΗΑΝΘ, με ΑΦΜ 081074988, Δ.Ο.Τ. Κοηάνθσ, ςυνολικοφ ποςοφ πζντε χιλιάδων εξακοςίων 

εξιντα οκτώ ευρώ και εξιντα εννζα λεπτών (5668,69€), ωσ εξισ: 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΣΩΘ % 

7 25,51% (είκοςι πζντε κόμμα πενιντα ζνα 

τοισ εκατό) 
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8 25,51% (είκοςι πζντε κόμμα πενιντα ζνα 

τοισ εκατό) 

9 25,51% (είκοςι πζντε κόμμα πενιντα ζνα 

τοισ εκατό) 

10 25,51% (είκοςι πζντε κόμμα πενιντα ζνα 

τοισ εκατό) 

11 25,51% (είκοςι πζντε κόμμα πενιντα ζνα 

τοισ εκατό) 

28 25,51% (είκοςι πζντε κόμμα πενιντα ζνα 

τοισ εκατό) 

29 25,51% (είκοςι πζντε κόμμα πενιντα ζνα 

τοισ εκατό) 

30 25,51% (είκοςι πζντε κόμμα πενιντα ζνα 

τοισ εκατό) 

31 25,51% (είκοςι πζντε κόμμα πενιντα ζνα 

τοισ εκατό) 

32 25,51% (είκοςι πζντε κόμμα πενιντα ζνα 

τοισ εκατό) 

33 25,51% (είκοςι πζντε κόμμα πενιντα ζνα 

τοισ εκατό) 

34 25,51% (είκοςι πζντε κόμμα πενιντα ζνα 

τοισ εκατό) 

35 25,51% (είκοςι πζντε κόμμα πενιντα ζνα 

τοισ εκατό) 

37 25,51% (είκοςι πζντε κόμμα πενιντα ζνα 

τοισ εκατό) 

38 25,51% (είκοςι πζντε κόμμα πενιντα ζνα 

τοισ εκατό) 

39 25,51% (είκοςι πζντε κόμμα πενιντα ζνα 

τοισ εκατό) 

41 25,51% (είκοςι πζντε κόμμα πενιντα ζνα 

τοισ εκατό) 

42 25,51% (είκοςι πζντε κόμμα πενιντα ζνα 

τοισ εκατό) 

43 25,51% (είκοςι πζντε κόμμα πενιντα ζνα 

τοισ εκατό) 

44 25,51% (είκοςι πζντε κόμμα πενιντα ζνα 

τοισ εκατό) 
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45 25,51% (είκοςι πζντε κόμμα πενιντα ζνα 

τοισ εκατό) 

50 25,51% (είκοςι πζντε κόμμα πενιντα ζνα 

τοισ εκατό) 

51 25,51% (είκοςι πζντε κόμμα πενιντα ζνα 

τοισ εκατό) 

 

4. Σθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ ςε διαπραγμάτευςθ χωρίσ ζκδοςθ προκιρυξθσ για τισ ομάδεσ 

1,2,3,4,5,6,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,36,40,46,47,48,49,52,53,54,55 λόγω μθ φπαρξθσ 

προςφοράσ, κατά τθν εφαρμογι των διατάξεων του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 

 

 Ο ΤΝΣΟΝΙΣΘ ΑΠ.Δ.ΘΠ-Δ.Μ. 
 

ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΘ  
 
 
 
Πίνακασ αποδεκτών 

Κεχαγιάς Άγγελος και ΣΙΑ Ο.Δ. (a_kexagias_cat@yahoo.gr) 

ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΔ (jsontis@stavrakis.com.gr) 

Γκόλιας Γημ. Βασίλειος (golias.tyres@yahoo.gr) 
 
Εςωτερικι Διανομι: 

- Γραφείο  Συντονιςτι 
- Γραφείο Προϊςταμζνθσ ΓΔΕΛ 
- Τμιμα Προμθκειϊν  Διαχείριςθσ Υλικοφ και Κρατικϊν Οχθμάτων 
- Τμιμα Διοικθτικοφ Οικονομικοφ Κοηάνθσ 
- Χρ. Αρχείο 
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