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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  2/10-12-2020 
 

Σήμερα, 10 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην Κοζάνη, στα Γραφεία του 

Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Κοζάνης, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας 

και Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαγωνισμών που αφορούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - 

Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συγκροτήθηκε βάσει της υπ' αριθμ.οικ 3432/13-1-2020 (ΑΔΑ: 

ΨΩ91ΟΡ1Γ-832) απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 

Μακεδονίας, αποτελούμενη από τους: 

1. Λούτας Ευάγγελος, ΠΕ Πληροφορικής,  Πρόεδρος 

2. Μάνος Κωνσταντίνος, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τακτικό μέλος 

3. Στάμκος Ιωάννης , ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού, τακτικό μέλος 

        προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της υπ.αριθμ.:09/2020 

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

προμηθευτή ή προμηθευτών ελαστικών (CPV:34350000-5) και ανταλλακτικών (CPV:34300000-0) για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας για το έτος 2021.  

Οι συμμετέχοντες:  ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΕ και ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ κατόπιν της από 1-12-2020 

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

κατέθεσαν τους σχετικούς φακέλους με αριθμούς πρωτοκόλλου 156640/4-12-2020, 157930/7-12-2020,  

αντίστοιχα. 

 Η Επιτροπή αποσφράγισε τους ανωτέρω φάκελους, και μονόγραψε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

του άρθρου 3.2 της υπ΄αριθ.9/2020   Διακήρυξης. 

      Η Επιτροπή κατόπιν ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών  σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της 

υπ΄αριθ.9/2020 Διακήρυξης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οικονομικός φορέας ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΕ έχει 

καταθέσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης συνοδευόμενα από υπεύθυνη 

δήλωση περί της ισχύος τους, καθώς και το γεγονός ότι σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης 

τα ανταλλακτικά θα συνοδεύονται από τα Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας όταν και όποτε 

απαιτηθούν από την Υπηρεσία, κάνει αποδεκτούς τους ανωτέρω φάκελους και τα δικαιολογητικά που 

υποβλήθηκαν και εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού  στους συμμετέχοντες  για τα 

παρακάτω είδη ως ακολούθως: 
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• Για τις ομάδες 56 έως 63 το συμμετέχοντα: ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΕ, 5ο χλμ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΜ 

997435694 Δ.Ο.Υ. Τρικάλων  

 

ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΤΩΣΗ % 

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) 

 

Με συνολικό ποσό: 38360*(100-13)%=33373,20 Ευρώ 

 

• Για τις ομάδες  7,8,9,10,11,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,41,42,43,44,45,50,51 το 

συμμετέχοντα ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΦΜ 081074988 Δ.Ο.Υ. 

Κοζάνης. 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΤΩΣΗ % 

7 25,51% (είκοσι πέντε κόμμα πενήντα ένα 

τοις εκατό) 

8 25,51% (είκοσι πέντε κόμμα πενήντα ένα 

τοις εκατό) 

9 25,51% (είκοσι πέντε κόμμα πενήντα ένα 

τοις εκατό) 

10 25,51% (είκοσι πέντε κόμμα πενήντα ένα 

τοις εκατό) 

11 25,51% (είκοσι πέντε κόμμα πενήντα ένα 

τοις εκατό) 

28 25,51% (είκοσι πέντε κόμμα πενήντα ένα 

τοις εκατό) 
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29 25,51% (είκοσι πέντε κόμμα πενήντα ένα 

τοις εκατό) 

30 25,51% (είκοσι πέντε κόμμα πενήντα ένα 

τοις εκατό) 

31 25,51% (είκοσι πέντε κόμμα πενήντα ένα 

τοις εκατό) 

32 25,51% (είκοσι πέντε κόμμα πενήντα ένα 

τοις εκατό) 

33 25,51% (είκοσι πέντε κόμμα πενήντα ένα 

τοις εκατό) 

34 25,51% (είκοσι πέντε κόμμα πενήντα ένα 

τοις εκατό) 

35 25,51% (είκοσι πέντε κόμμα πενήντα ένα 

τοις εκατό) 

37 25,51% (είκοσι πέντε κόμμα πενήντα ένα 

τοις εκατό) 

38 25,51% (είκοσι πέντε κόμμα πενήντα ένα 

τοις εκατό) 

39 25,51% (είκοσι πέντε κόμμα πενήντα ένα 

τοις εκατό) 

41 25,51% (είκοσι πέντε κόμμα πενήντα ένα 

τοις εκατό) 

42 25,51% (είκοσι πέντε κόμμα πενήντα ένα 

τοις εκατό) 

43 25,51% (είκοσι πέντε κόμμα πενήντα ένα 

τοις εκατό) 

44 25,51% (είκοσι πέντε κόμμα πενήντα ένα 

τοις εκατό) 

45 25,51% (είκοσι πέντε κόμμα πενήντα ένα 

τοις εκατό) 

50 25,51% (είκοσι πέντε κόμμα πενήντα ένα 

τοις εκατό) 

51 25,51% (είκοσι πέντε κόμμα πενήντα ένα 

τοις εκατό) 

 

Και συνολικό ποσό : 7610,00*(100-25.51)%=5668,69 Ευρώ 
 
Η απόφαση της Επιτροπής ήταν ομόφωνη. 
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Η επιτροπή συνέταξε και υπέγραψε το παρόν πρακτικό σε  πέντε (5) αντίτυπα δύο για την  Δ/νση 

Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και από ένα για κάθε 

μέλος της επιτροπής.  

Το παρόν Πρακτικό διαβάζεται  στη Δ/νση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 

Δυτικής Μακεδονίας, για τις περαιτέρω ενέργειες  ως Αναθέτουσα Αρχή. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Λούτας Ευάγγελος, Πρόεδρος 

2. Μάνος Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 

3. Στάμκος Ιωάννης, τακτικό μέλος 
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