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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   4 (διακ.13/2019)/27-3-2020 
 

Σήμερα στις 27.03.2020, ημέρα Παρασκευή 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. Χρήστο Χρυσούλη, τακτικό  μέλος 

4. Μαλιάγκα Βασιλική, τακτικό μέλος 

5. Ζάνο Γεώργιο, αναπληρωματικό  μέλος 

 

Η συνεδρίαση της επιτροπής έγινε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του 
άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, και της Π.Ν.Π. « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του » ( ΦΕΚ 55Α/11-3-2020), προκειμένου να προβεί στη συνέχιση της από 
17.03.2020 διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν 
παρόντα τα πέντε ( 5 ) μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας. 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιστοποιητικά ποινικού μητρώου των Νάνη Γεωργίου  και Νάνη Θωμά 
που υποβλήθηκαν τις 26-3-2020 και διαπιστώθηκε ότι πληρούν τους όρους της υπ΄ αριθ. 13/2019 
διακήρυξης και για το λόγο αυτό κάνει αποδεκτά. 

 

      Δ Ι Α  Τ Α Υ Τ Α 

   Με βάση τα ανωτέρω: 

    Η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του Ανοικτού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Διεθνή Δημόσιου 
Μειοδοτικού διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΟΕ» με έδρα τo 9ο ΧΛΜ Ε.Ο. Ηγουμενίτσας ΑΘηνών και ΑΦΜ: 998946326 ΔΟΥ 
Ηγουμενίτσας για τα Τμήματα 4, 5, 7 & 8 ως κατωτέρω: 

Τμήμα 4 

ΕΙΔΟΣ Ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής, όπως 
καταγράφεται στα Εβδομαδιαία Δελτία Επισκόπησης Τιμών 
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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% 

 

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% 

 

 
 
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 
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1. Ευάγγελος Λούτας, Πρόεδρος 

2. Γούκος Δημήτριος, τακτικό μέλος 

3. Χρήστος Χρυσούλης, τακτικό  μέλος 

4. Μαλιάγκα Βασιλική, τακτικό μέλος 

5. Ζάνος Γεώργιος, αναπληρωματικό  μέλος 
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