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Π Ρ Ο  Κ Λ Θ  Θ  

ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

Για ςυμμετοχι ςε διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ δθμοςίευςθ προκιρυξθσ,  για τθν 
ανάδειξθ προμθκευτι/ϊν υγρϊν καυςίμων κζρμανςθσ και κίνθςθσ για τισ ανάγκεσ των 
Τπθρεςιϊν τθσ  Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, που εδρεφουν ςε 
Άρτα, Κόνιτςα, Πρζβεηα, Γρεβενά, Καςτοριά και Κοηάνθ (Κοηάνθ-Βλάςτθ-Σςοτφλι) όπωσ 
περιγράφονται ςτθν αρικμ. 07/2020 διακιρυξθ. 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 
 

1. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ) «∆θµόςιεσ υµβάςεισ Ζργων, Προµθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρµογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

2. Σισ διατάξει του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Αϋ) «Αρχζσ δθµοςιονοµικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωµάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθµόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».  

3. Σισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Αϋ) «∆ιοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ 

Νοµικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του ∆θµοςίου Σοµζα-Σροποποίθςθ ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκµίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1.    

4. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Αϋ) «Προςαρµογι τθσ ελλθνικισ νοµοκεςίασ ςτθν 

Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζµθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωµϊν ςτισ εµπορικζσ 

ςυναλλαγζσ».   

5. Σισ διατάξεισ του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Αϋ) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόµων για το Ελεγκτικό υνζδριο».  
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6. Σισ διατάξεισ του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ ∆θµοςίων υµβάςεων 

και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου ∆θµοςίων υµβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του 

ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ».   

7. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ µε τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόµων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

"Πρόγραµµα ∆ιαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ».  

8. Σισ διατάξεισ του άρκρου 4 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Αϋ)  «Κανονιςµόσ Προµθκειϊν ∆θµοςίου 

(Κ.Π.∆.)».  

9. Σθν  µε αρικµ. 10/11-10-2017 (ΦΕΚ 3748/Βϋ/24-10-2017) Απόφαςθ του Τπουργοφ Ψθφιακισ  Πολιτικισ, 

Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθµζρωςθσ περί «κακοριςµοφ θµεριςιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακϊν και 

τοπικϊν εφθµερίδων που ζχουν τθ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ δθµοςιεφςεων των φορζων του ∆θµοςίου».  

10. Σισ διατάξεισ του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Αϋ) «Καταχϊριςθ δθµοςιεφςεων των φορζων του ∆θµοςίου ςτο 

νοµαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.   

11. Σισ διατάξεισ του N.4487/2017 (ΦΕΚ 116/Αϋ) «Θλεκτρονικό ςφςτθµα διάκεςθσ τθλεοπτικοφ 

διαφθµιςτικοφ χρόνου, τροποποίθςθ του ν. 3548/2007, ςφςταςθ µθτρϊου περιφερειακοφ και τοπικοφ 

Σφπου, ειδικι ςιµανςθ γραµµωτοφ κϊδικα ςτισ ζντυπεσ εκδόςεισ, δθµιουργία κεςµικοφ πλαιςίου για τθν 

ενίςχυςθ τθσ παραγωγισ οπτικοακουςτικϊν ζργων ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ.  

12. Σισ διατάξεισ του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Αϋ) «Εκνικό Συπογραφείο, Εφθµερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και 

λοιπζσ διατάξεισ».  

13. Σισ διατάξεισ του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Αϋ) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζµενθσ Αξίασ».   

14. Σισ διατάξεισ του Ν .2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ) «Κφρωςθ του Κϊδικα ∆ιοικθτικισ ∆ιαδικαςίασ και άλλεσ 

διατάξεισ»  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15.  

15. Σισ διατάξεισ του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Αϋ) «Πνευµατικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά ∆ικαιϊµατα και  

Πολιτιςτικά Θζµατα». Tισ  διατάξεισ του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002) «Οργάνωςθ τθσ αγοράσ 

πετρελαιοειδϊν και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει µε το Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ  

95/Α/2005).  

16. Σισ διατάξεισ του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) «Kανόνεσ ρφκµιςθσ τθσ αγοράσ προϊόντων και 

τθσ παροχισ υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ».  

17. Σισ διατάξεισ του άρκρου 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α’) «Περί παρακράτθςθσ φόρου ειςοδιµατοσ», 

όπωσ ιςχφει µε το άρκρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’) « Φορολογία ειςοδιµατοσ, επείγοντα µζτρα 

εφαρµογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ». 

18.  Σισ διατάξεισ του Π.∆. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α') «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθµόςια 

ζγγραφα και ςτοιχεία».  

19. Σισ διατάξεισ του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/A/05-08-2016)  «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ ∆ιατάκτεσ». 

20. Σισ διατάξεισ του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ 

Α.Ε.Π.Π. 

21. Tθν  µε αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Βϋ) Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονοµίασ και Ανάπτυξθσ 

««Ρφκµιςθ των ειδικότερων κεµάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 

∆θµοςίων υµβάςεων (ΚΘΜ∆Θ) του Τπουργείου Οικονοµίασ και Ανάπτυξθσ».  

22. Σθν µε αρ. 56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονοµίασ και Ανάπτυξθσ 

«Σεχνικζσ λεπτοµζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιµατοσ Θλεκτρονικϊν ∆θµοςίων 

υµβάςεων (Ε..Θ.∆Θ..)».   

23. Σθν υπ' αρ. 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969/Β’) Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςµόσ του χρόνου, τρόπου 

υπολογιςµοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 

Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτοµερειϊν εφαρµογισ τθσ παραγράφου 

3, του άρκρου 350 του ν. 4412/2016».  

24. Σθν µε αρικµ.  Α2- 718/28-07-2014  (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίθςθ Κανόνων ∆ιακίνθςθσ και 

Εµπορίασ Προϊόντων και Παροχισ Τπθρεςιϊν (Κανόνεσ ∆Ι.Ε.Π.Π.Τ.)».  
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25. Σθν µε αρικµ. 316/2010/24-02-2012 (ΦΕΚ 501/Β/2012) Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Προςαρµογι τθσ 

ελλθνικισ νοµοκεςίασ, ςτον τοµζα τθσ ποιότθτασ καυςίµων βενηίνθσ και ντίηελ, προσ τθν οδθγία 

2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου».  

26. Σισ αποφάςεισ του Ανϊτατου Χθµικοφ υµβουλίου του Γενικοφ Χθµείου του Κράτουσ  ςχετικά  µε τισ 

προδιαγραφζσ των υγρϊν καυςίµων (κζρµανςθσ – κίνθςθσ) *χετικζσ οι µε αρικµ. 467/2002 (ΦΕΚ 

1531/Β/2003), 514/2004 (ΦΕΚ 1490/Β/2006), όπωσ τροποποιικθκε από τθν ΑΧ 460/2009 (ΦΕΚ Β’ 

2010/67/28-1-2010), 510/2004 (ΦΕΚ 872/Β/2007), Κοινζσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ+.  

27. Σισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ ∆θµοςίων υµβάςεων   

28.  Σισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόµων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που    

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόµενα ςτα ςυµβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και το 

ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 

δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφµβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 

ρθτά παραπάνω.  

29. Σα άρκρα 43 και 44 του Νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019). 

30. Σο άρκρο 33 του Νόμου 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019). 

31. Σο άρκρο 56 του Νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019). 

32. Σο άρκρο 235 του Νόμου 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019). 

33. Σισ διατάξεισ του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Αϋ)  «∆ιοίκθςθ, Οργάνωςθ, τελζχωςθ τθσ Περιφζρειασ, 

ρφκµιςθ κεµάτων για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ».   

34. Σισ διατάξεισ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ – Πρόγραµµα Καλλικράτθσ».   

35. Σισ διατάξεισ του Π.∆. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Αϋ) «Οργανιςµόσ τθσ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ Θπείρου – 

∆υτικισ Μακεδονίασ», όπωσ  τροποποιικθκε και ιςχφει.  

36. Σισ διατάξεισ του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21 /Α’) «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του κυβερνθτικοφ ζργου και άλλεσ 

διατάξεισ».   

37. Σισ διατάξεισ του άρκρου 28 του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47/Α’) «Εκδθµοκρατιςµόσ τθσ ∆ιοίκθςθσ – 

καταπολζµθςθ γραφειοκρατίασ και θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ. Αποκατάςταςθ αδικιϊν κι άλλεσ 

διατάξεισ».   

38. Σθν µε αρικµ. 13912/15-05-2017 απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν µε τθν οποία διορίςτθκε 

υντονιςτισ τθσ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ Θπείρου – ∆υτικισ Μακεδονίασ ο Μιχελάκθσ Βαςίλειοσ του 

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

39. Σισ διατάξεισ του άρκρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Αϋ) «Μεταβίβαςθ αρµοδιοτιτων ςτισ 

Περιφζρειεσ και τθν Αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ».  

40. Σα άρκρα 6 και 7 τθσ υπ’ αρικµ. 20814/07.06.2001 (ΦΕΚ 796/Βϋ) Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν 

Εςωτερικϊν, ∆θµόςιασ ∆ιοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ – Οικονοµικϊν – Γεωργίασ – ∆θµόςιασ Σάξθσ 

«Γενικόσ Κανονιςµόσ Λειτουργίασ των υνοριακϊν τακµϊν».  

41. Σθν µε αρικµ. 16757/28-07-2003 (ΦΕΚ 1132/Βϋ) Κοινι Απόφαςθ των  ΤΠ.ΟΙΚ. και ΤΠ.Ε.∆.∆.Α. «Ρφκµιςθ 

του τρόπου είςπραξθσ και διαχείριςθσ από τα Περιφερειακά Σαµεία Ανάπτυξθσ των εςόδων από 

µιςκϊµατα που προζρχονται από τουσ χερςαίουσ υνοριακοφσ τακµοφσ».  

42. Σισ διατάξεισ του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Αϋ) «Τπαίκρια ∆ιαφιµιςθ, υµπολιτείεσ ∆ιµων και Κοινοτιτων 

και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα το άρκρο 18 παρ. 8γ.  

43. Σισ διατάξεισ του άρκρου 49 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Αϋ) «Επείγοντα Μζτρα Εφαρµογισ 

Μεςοπρόκεςµου Πλαιςίου ∆θµοςιονοµικισ τρατθγικισ 2012-2015».  

44. Σθν υπ’ αρικµ. 33803/25.07.2011 (ΦΕΚ 1710/Βϋ) Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν – 

Οικονοµικϊν  «Άνοιγµα Λογαριαςµοφ Περιφερειακϊν Σαµείων Ανάπτυξθσ».   

45. Σισ διατάξεισ του άρκρου 18 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Αϋ) «Ρυκµίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν 

αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωµζνθ διοίκθςθ Ενςωµάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».  
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46. Σθν µε αρικµ. πρωτ. 182897/3-12-2019 (ΑΔΑ:ΩΗΩΒΟΡ1Γ-ΗΞΘ) Απόφαςθ ςυγκρότθςθσ τθσ Επιτροπισ 

∆ιενζργειασ και Αξιολόγθςθσ ανοικτϊν διαγωνιςµϊν που αφοροφν τθν Αποκεντρωµζνθ ∆ιοίκθςθ Θπείρου 

– ∆υτικισ Μακεδονίασ.  

47. Σθν Διακιρυξθ 13/2019 (ΑΔΑ: ΩΑ26ΟΡ1Γ-1ΘΩ) – (ΑΔΑΜ:20PROC0061300093) και τθν εν τζλει άγονθ 

διαδικαςία 

48. Σθν με αρικμ. 07/2020 (Αρικμ. πρωτ. 80632/13-07-2020, ΑΔΑ:9ΩΒΦΟΡ1Γ-ΕΩ7), ΑΔΑΜ:20PROC007040228 ) 
Διακιρυξθ. 

49. Σο με αρικμ. 1 (διακ.7/2020)/03-08-2020 Πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ ανοικτϊν 
διαγωνιςμϊν. 

50. Σο με αρικμ. 2 (διακ.7/2020)/06-08-2020 Πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ ανοικτϊν 
διαγωνιςμϊν. 

51. Σθν με αρικμ. 94108/07-08-2020 (ΑΔΑ:ΩΕ7ΗΟΡ1Γ-556) Απόφαςθ τθσ Απ.Δ.Θπ.-Δ.Μ. περί «Ζγκριςθσ 
αποτελζςματοσ αξιολόγθςθσ Ανοικτοφ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ Διεκνι Δθμόςιου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ 
(Διακιρυξθ 07/2020). 

52. Σο με αρικμ. 3 (διακ. 7/2020)/18-08-2020 Πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ ανοικτϊν 
διαγωνιςμϊν. 

53. Σθν με αρικμ. 99576/19-08-2020 (ΑΔΑ:ΨΑΑΓΟΡ1Γ-ΡΨΘ – ΑΔΑΜ:20AWRD007199288) Απόφαςθ τθσ 
Απ.Δ.Θπ.-Δ.Μ. περί «Ζγκριςθσ αποτελζςματοσ αξιολόγθςθσ και κατακφρωςθσ του Ανοικτοφ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 
Διεκνι Δθμόςιου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ (Διακιρυξθ 07/2020). 

54. Σο με αρικμ. Πρωτ. 109693/09-09-2020 ζγγραφό μασ προσ τθν  Ενιαία Αρχι Δθμοςίων 
υμβάςεων. 

55. Σθν με αρίκμ. Δ88/2020/16-10-2020   σφμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
υμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.) προσ τθν Τπθρεςία μασ για προςφυγι ςε διαδικαςία 
διαπραγμάτευςθσ. 

56.  Σθν με αρικμ. Πρωτ.134960/21/10/2020 Απόφαςθ τθσ Απ.Δ.Θπ.-Δ.Μ. περί  προςφυγισ ςε 
διαδικαςία θλεκτρονικισ διαπραγμάτευςθσ για τθν ανάδειξθ προμθκευτι/ϊν υγρϊν καυςίμων 
κζρμανςθσ και κίνθςθσ για τισ ανάγκεσ των Τπθρεςιϊν τθσ  Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – 
Δυτικισ Μακεδονίασ, που εδρεφουν ςε Άρτα, Πρζβεηα, Γρεβενά, Καςτοριά και Κοηάνθ (Κοηάνθ-
Βλάςτθ-Σςοτφλι), όπωσ περιγράφονται τα τμιματα ςτθν αρικμ. 07/2020 διακιρυξθ. 

 

Κ Α Λ Ο Τ Μ Ε  
Όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ να  λάβουν μζροσ ςτθν από το νόμο προβλεπόμενθ διαδικαςία 
διαπραγμάτευςθσ για τθν προμικεια υγρών καυςίμων (πετρελαίου κζρμανςθσ, πετρελαίου κίνθςθσ) 
ςυνολικισ (εκτιμώμενθσ) ποςότθτασ 93.352,19 λίτρων και ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ εκατόν είκοςι 
τριών χιλιάδων τετρακοςίων ογδόντα ζξι ευρώ και πενιντα λεπτών (123.486,50€) 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. ι ενενιντα εννζα χιλιάδων πεντακοςίων ογδόντα πζντε ευρώ και 
ενενιντα λεπτών (99.585,90€) χωρίσ Φ.Π.Α., για τισ ανάγκεσ των Υπθρεςιών τθσ  Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, που εδρεφουν ςε Άρτα, Πρζβεηα, Γρεβενά, Καςτοριά και 
Κοηάνθ (Κοηάνθ-Βλάςτθ-Τςοτφλι, όπωσ περιγράφονται τα τμιματα ςτθν αρικμ. 07/2020 διακιρυξθ, 
για τα οποία ο προθγθκείσ διαγωνιςμόσ απζβθ άγονοσ, κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του 
ν.4412/2016, άρκρο 32, παρ. 2, περ. α.,  ςφμφωνα με τθν αρικμ. Δ88/2020/16-10-2020 απόφαςθ τθσ 
Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων περί παροχισ ςφμφωνθσ γνώμθσ. 

 
Ο ςυνολικόσ Προχπολογιςμόσ και οι (εκτιμώμενεσ) ποςότθτεσ,  όπωσ διαμορφώνονται ανά  τμιμα  
(Ομάδα Υπθρεςιών  και κατθγορία καυςίμων), αναλφεται,  ωσ εξισ: 
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ΟΜΑ∆Α 
ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

Α/Α 
ΣΜΘΜΑΣ

Ο 

ΚΑΣΘΓΟΡΙ
Α 
ΚΑΤΙΜΩΝ 

   

ΠΟΟΣΘΣΑ 
ΑΝΑ 

ΣΜΘΜΑ 
(ςε λίτρα) 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ 
ΑΞΙΑ ΑΝΑ 
ΣΜΘΜΑ 

(ΕΤΡΩ προ 
Φ.Π.Α) 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ 
ΑΞΙΑ ΑΝΑ 
ΣΜΘΜΑ 

(ΕΤΡΩ  µε 
Φ.Π.Α) 

ΤΠ.ΑΠ.∆.ΘΠ-
∆.Μ. ΑΡΣΑ  

1(1) ΘΕΡΜΑΝΘ  3.100 2.647,40 3.282,77 

2(2) ΚΙΝΘΘ  7.273,04 9.000,00 11.160,00 

ΑΠ.∆.ΘΠ-∆.Μ. 
ΚΟΝΙΣΑ  

3(5) ΘΕΡΜΑΝΘ 1.500 1.266,00 1.569,84 

4(6) ΚΙΝΘΘ  3.298,00 4.000,00 4.960,00 

ΤΠ.ΑΠ.∆.ΘΠ-
∆.Μ ΠΡΕΒΕΗΑ  

5(13) ΘΕΡΜΑΝΘ 3.500 2.954,00 3.662,96 

6(14) ΚΙΝΘΘ 4.051,32 5.000,00 6.200,00 

ΤΠ.ΑΠ.∆.ΘΠ-
∆.Μ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

7(15) ΘΕΡΜΑΝΘ 1.500 1.305,00 1.618,20 

8(16) ΚΙΝΘΘ 6.213,02 8.000,00 9.920,00 

ΤΠ.ΑΠ.∆.ΘΠ-
∆.Μ ΚΑΣΟΡΙΑ 

9(17) ΘΕΡΜΑΝΘ 9.000 7.776,00 9.642,24 

10(18) ΚΙΝΘΘ 8.098,38 10.000,00 12.400,00 

ΤΠ.ΑΠ.∆.ΘΠ-
∆.Μ ΚΟΗΑΝΘ  

11(19) ΘΕΡΜΑΝΘ 7.000 5.915,00 7.334,60 

12(20) ΚΙΝΘΘ 14.474,53 18.000,00 22.319,99 

ΤΠ.ΑΠ.∆.ΘΠ-
∆.Μ  

ΠΣΟΛΕΜΑΪ∆Α  
ΚΟΗΑΝΘ 
(BΛΑΣΘ) 

13(21) ΘΕΡΜΑΝΘ  12.000 10.140,00 12.573,60 

14(22) ΚΙΝΘΘ  2.323,50 2.600,00 3.224,00 

ΤΠ.ΑΠ.∆.ΘΠ-
∆.Μ  

ΣΟΣΤΛΙΟΤ  

15(23) ΘΕΡΜΑΝΘ  8.500 7.182,50 8.906,30 

16(24) ΚΙΝΘΘ  3.020,40 3.800,00 4.712,00 

ΤΝΟΛΟ 93352,19 99585,90 
 

123486,50 
 

        * Εντόσ παρζνκεςθσ ο α/α τμιματοσ όπωσ περιγράφεται ςτθ διακιρυξθ 07/2020). 
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Σρόποσ -Χρόνοσ Τποβολισ Προςφορϊν  

 
Θ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ κα  πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ (Α/Α ςυςτιματοσ του αρχικοφ διαγωνιςμοφ 95100 και Α/Α 
ςυςτιματοσ τθσ διαπραγμάτευςθσ 100927). 

 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΘΔΘ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα πρόςκλθςθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικών Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» . 

 
 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 
ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΑΝΑΡΣΘΘ ΣΘ 

ΠΡΟΚΛΘΘ ΣΘ 
ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΠΤΛΘ 

ΣΟΤ ΕΘΔΘ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΘ 

ΤΠΟΒΟΛΘ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ  ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΘ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
Θ Διαδικτυακι πφλθ  
www.promitheus.gov.gr   
του Ε..Θ.ΔΘ.. 

 
21/10/2020 

 
21/10/2020 

 
Ώρα: 15:00 

 
27/10/2020 

 
Ώρα: 15:00 

 
Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιώνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ τθσ ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικών Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ώρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτώςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΗΔΗΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

 
Παρζχεται θ δυνατότθτα για υποβολι προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα (ανά ομάδα 
υπθρεςιϊν και κατθγορία καυςίμων), όπωσ αναλφονται  ςτον ανωτζρω πίνακα. 

 Σε κάκε περίπτωςθ οι υποβαλλόμενεσ  προςφορζσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν 
υποχρεωτικά  το ςφνολο των ανά κατθγορία καυςίμων (καφςιμα κζρμανςθσ – καφςιμα 
κίνθςθσ).   

 Προςφορά θ οποία κα δίδεται για οριςμζνα από τα είδθ κάκε τμιματοσ ι και για μζροσ τθσ 
προκθρυχκείςασ ποςότθτασ Σμιματοσ/Σμθμάτων κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

 Οι ποςότθτεσ κατά κατθγορία/είδοσ καυςίμου, μπορεί να διαφοροποιοφνται και κα 
αποτελοφν ςυνάρτθςθ τθσ ςυνολικισ προεκτιμϊμενθσ αξίασ που δεν μπορεί να 
μεταβλθκεί. 
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Θ Σεχνικι και θ Οικονομικι προςφορά κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 2.1 και 2.2. 
του άρκρου 4 του Αναλυτικοφ Σεφχουσ τθσ διακιρυξθσ 07/2020. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτθ υπ’ αρικμ. 07/2020 (Αρικμ. πρωτ. 80632/13-07-2020, 
ΑΔΑ:9ΩΒΦΟΡ1Γ-ΕΩ7), ΑΔΑΜ:20PROC007040228 ) Διακιρυξθ. 

Τυχόν διευκρινιςεισ ςχετικά με τθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ παρζχονται ςτα τθλζφωνα: 
2651360339 (Αντώνιοσ Μαυράκοσ). 

Η παροφςα πρόςκλθςθ κοινοποιείται ςτα κατά τόπουσ Επιμελθτιρια και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ www. apdhp-dm.gov.gr κακώσ και ςτουσ 
Πίνακεσ Ανακοινώςεων τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ και των Τμθμάτων Διοικθτικοφ Οικονομικοφ ανά 
Περιφερειακι Ενότθτα.  
 

 
 Ο ΤΝΣΟΝΙΣΘ ΑΠ.Δ.ΘΠ-Δ.Μ. 

 
 

ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


