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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   3 (διακ. 7/2020)/18-08-2020 
 

Σήμερα στις 18.08.2020, ημέρα Τρίτη 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 με αριθ. πρωτ. Οικ .: 26893/3-3-2020  ( ΑΔΑ: 
6ΜΨΕΟΡ1Γ-1ΕΜ) απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, 
αποτελούμενη από τους: 

1. Ευάγγελο Λούτα, Πρόεδρος 
2. Γούκο Δημήτριο, τακτικό μέλος 
3. Χρυσούλης Χρήστος, τακτικό  μέλος 
4. Βασιλική Μαλιάγκα, τακτικό μέλος 
5. Κωνσταντίνο Μάνο, τακτικό  μέλος 

 
προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υπο-φακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» των κάτωθι οικονομικών φορέων :  

1. «ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ κ. ΥΙΟΣ Ο.Ε.» .» [Για τα Τμήματα 4, 8, 10 & 12 (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 3, 7, 9 & 11 (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. «ΡΑΣΠΟΠΤΣΗΣ ΠΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Π.Ε.» [Για τα Τμήματα 25,26 (Καύσιμα θέρμανσης – 
κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Απ.Δ.Ηπ-Δ.Μ., που εδρεύουν στην Φλώρινα), 
για τα Τμήματα 28 (Καύσιμα κίνησης, για τις ανάγκες του  Συνοριακού Σταθμού 
Κρυσταλλοπηγής) και τα Τμήματα 29 & 30 (Καύσιμα θέρμανσης – κίνησης, για τις 
ανάγκες του  Συνοριακού Σταθμού Νίκης)].  

4. «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥΜ» [Για το Τμήμα 27 Καύσιμα θέρμανσης, για τις 
ανάγκες του Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής) ]. 

     που υποβλήθηκαν για τον  Ανοικτό Ηλεκτρονικό άνω των ορίων ( Διεθνή ) Δημόσιο Μειοδοτικό 
Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή / προμηθευτών υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, και των Συνοριακών 
Σταθμών χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 
σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 7/2020 Διακήρυξη ( Αρ. πρωτ. οικ. 80632/13-7-2020, Α.Δ.Α. 9ΩΒΦΟΡ1Γ-
ΕΩ7). 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα τα 
τέσσερα ( 4 ) από  τα πέντε ( 5 ) μέλη της επιτροπής, και απών το μέλος Βασιλική Μαλιάγκα και το 
αναπληρωματικό μέλος Ντιναλέξης Κωνσταντίνος, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας 
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αποσφράγισης των προσφορών, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr  και με αριθμό συστήματος 95100. 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά τέσσερις ( 4 ) υπο-φάκελοι δικαιολογητικών 
κατακύρωσης ως εξής :  

1. «ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ κ. ΥΙΟΣ Ο.Ε.» .» [Για τα Τμήματα 4, 8, 10 & 12 (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 3, 7, 9 & 11 (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. «ΡΑΣΠΟΠΤΣΗΣ ΠΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Π.Ε.» [Για τα Τμήματα 25,26 (Καύσιμα θέρμανσης – 
κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Απ.Δ.Ηπ-Δ.Μ., που εδρεύουν στην Φλώρινα), 
για τα Τμήματα 28 (Καύσιμα κίνησης, για τις ανάγκες του  Συνοριακού Σταθμού 
Κρυσταλλοπηγής) και τα Τμήματα 29 & 30 (Καύσιμα θέρμανσης – κίνησης, για τις ανάγκες 
του  Συνοριακού Σταθμού Νίκης)].  

4. «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥΜ» [Για το Τμήμα 27 Καύσιμα θέρμανσης, για τις 
ανάγκες του Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής) ]. 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε και μονόγραψε όλα τα έγγραφα των φυσικών 
φακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» που υποβλήθηκαν από τους ανωτέρω οικονομικούς 
φορείς.  

 

Η επιτροπή αφού εξέτασε τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν, διαπίστωσε ότι οι 
οικονομικοί φορείς: 

 

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

2. «Κωνσταντίνος Μ. Τσαγκογιάννης»  

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

 

 πληρούν τους όρους της υπ΄ αριθ. 7/2020 διακήρυξης και για το λόγο αυτό κάνει αποδεκτά τα 
δικαιολογητικά των οικονομικών φορέων: 

1. «ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ κ. ΥΙΟΣ Ο.Ε.» .» [Για τα Τμήματα 4, 8, 10 & 12 (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 3, 7, 9 & 11 (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. «ΡΑΣΠΟΠΤΣΗΣ ΠΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Π.Ε.» [Για τα Τμήματα 25,26 (Καύσιμα θέρμανσης – 
κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Απ.Δ.Ηπ-Δ.Μ., που εδρεύουν στην Φλώρινα), για 
τα Τμήματα 28 (Καύσιμα κίνησης, για τις ανάγκες του  Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής) 
και τα Τμήματα 29 & 30 (Καύσιμα θέρμανσης – κίνησης, για τις ανάγκες του  Συνοριακού 
Σταθμού Νίκης)].  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Για τον οικονομικό φορέα :  «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥΜ» η επιτροπή διαπίστωσε ότι 
δεν υπέβαλλε την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 2.2.5.2 Β 1β σελ 40 της διακήρυξης όπου 
αναφέρεται ότι: «…Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω 
πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης…» 
και για το λόγω αυτό εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς του και την κατακύρωση του 
τμήματος 27 [(Καύσιμα θέρμανσης, για τις ανάγκες του Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής)] 
στον οικονομικό φορέα «ΡΑΣΠΟΠΤΣΗΣ ΠΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Π.Ε.», που υπέβαλλε για το τμήμα 27 
προσφορά με το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 

 

      Δ Ι Α  Τ Α Υ Τ Α 

   Με βάση τα ανωτέρω: 

   Α) Η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του Ανοικτού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Διεθνή Δημόσιου 
Μειοδοτικού διαγωνισμού στους οικονομικούς φορείς: 

1. «ΡΑΣΠΟΠΤΣΗΣ ΠΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στη Φλώρινα, 7ης Νοεμβρίου 
54, Τ.Κ. 53100, με ΑΦΜ 998565726, ΔΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ και για τα Τμήματα 25,26,28,29 
και 30 με ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής, όπως καταγράφεται στα 
Εβδομαδιαία Δελτία Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων από τo αρμόδιο κατά τόπους 
Τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας. 

Καύσιμα θέρμανσης  (Για τα Τμήματα 25, 27, 29) 

 

Τμήμα 25 

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  έξι τοις εκατό             6%             

 

Τμήμα 27 

 

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 τοις εκατό             3%             
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Τμήμα 29 

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  έξι τοις εκατό             6%             

 

Καύσιμα κίνησης (Για τα Τμήματα 26, 28 και 30) 

Τμήμα 26 

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 τέσσερα τοις εκατό 4% 

Βενζίνη αμόλυβδη τέσσερα τοις εκατό 4% 

 

Τμήμα 28 

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 ένα τοις εκατό 1% 

Τμήμα 30 

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 τοις εκατό 3% 

 

2. «ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ κ. ΥΙΟΣ Ο.Ε.» που εδρεύει στα Ιωάννινα Στρ. Μακρυγιάννη 31 
με ΑΦΜ: 081800677 ΔΟΥ Ιωαννίνων, και για τα Τμήματα 4, 8, 10 & 12 (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) με ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής, όπως καταγράφεται 
στα Εβδομαδιαία Δελτία Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων από τo αρμόδιο κατά τόπους 
Τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας.,  ως κατωτέρω:  
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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 κίνησης  Μηδέν τοις εκατό 0,00 % 

Βενζίνη αμόλυβδη  Μηδέν τοις εκατό 0,00 % 

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  Μηδέν τοις εκατό 0,00 % 

Βενζίνη αμόλυβδη  Μηδέν τοις εκατό 0,00 % 

 

 

Τμήμα 10 

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  Μηδέν τοις εκατό 0,00 % 

Τμήμα 12 

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  Μηδέν τοις εκατό 0,00 % 

 

3. «Κωνσταντίνος Μ. Τσαγκογιάννης» που εδρεύει στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων με 
ΑΦΜ: 039144059 ΔΟΥ Ιωαννίνων, και για τα Τμήματα 3, 7, 9 & 11 (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), με ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής, όπως καταγράφεται 
στα Εβδομαδιαία Δελτία Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων από τo αρμόδιο κατά τόπους 
Τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας.,  ως κατωτέρω:  
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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   Μηδέν τοις εκατό 0,00 % 

 

 
      Β) Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου για τα υπόλοιπα δεκαέξι (16) τμήματα, ήτοι τα 
τμήματα 1,2,5,6,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 και την εφαρμογή των κείμενων περί 
προμηθειών διατάξεων για τα προαναφερόμενα τμήματα για τα οποία ο διαγωνισμός 
κηρύχθηκε άγονος. 

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 αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε από τα μέλη της Επιτροπής σε δύο 

(2) αντίτυπα. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
1.    Ευάγγελος Λούτας, Πρόεδρος 

2. Δημήτριος Γούκος, τακτικό μέλος 

3. Χρήστος Χρυσούλης, τακτικό  μέλος 

4. - 

5. Κωνσταντίνος Μάνος, τακτικό μέλος 
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