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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 03 Μαρτίου 2021
Αρ. Πρωτ:54101/334
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ τθσ Π.Ε.
Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 234/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:54073/1082/01-03-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 234/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ του 1ου πρακτικοφ τθσ επιτροπισ διενζργειασ - αποςφράγιςθσ
και αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ - τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ με αρικ.
πρωτ. 31030/719/04-02-2021 με κζμα: «Ανοιχτι διαδικαςία κάτω των ορίων για τθν ανάδειξθ
αναδόχων για τθν προμικεια καυςίμων (αμόλυβδθ βενηίνθ, πετρζλαιο κζρμανςθσ και πετρζλαιο
κίνθςθσ) για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
για ζνα ζτοσ, ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 136.200,00€ ςυμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ και
με κριτιριο κατακφρωςθσ, ανά τμιμα του διαγωνιςμοφ, το υψθλότερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ
εκατό (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφωμζνθσ, για ζκαςτο είδοσ καυςίμου, μζςθσ λιανικισ τιμισ
πϊλθςθσ τθσ περιοχισ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο παρατθρθτιρια τιμϊν υγρϊν καυςίμων του
Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ». Β) Ζγκριςθ του 2ου πρακτικοφ επιτροπισ
διενζργειασ - αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ οικονομικϊν προςφορϊν τθσ ωσ άνω Διακιρυξθσ. Γ)
Ανάδειξθ προςωρινϊν αναδόχων», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Αντιπρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Λάμπροσ Δημητρογιάννησ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΕΚΣΑΚΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 3θ Μαρτίου θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 10.30 πραγματοποιικθκε δια περιφοράσ
ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν
υπ’ αρικμ. πρωτ.:56633/349/02-03-2021 πρόςκλθςθ του Αντιπροζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε
νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, ο οποίοσ προιδρευςε

λόγω δικαιολογθμζνθσ απουςίασ του κ. ακελλαρόπουλου Παναγιϊτθ – Προζδρου τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ
2.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Θλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Αντιπρόεδροσ ενθμζρωςε το ςϊμα και ομόφωνα εγκρίκθκε
το κατεπείγον τθσ ςυνεδρίαςθσ και εν ςυνεχεία κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 234/2021
Ειςάγεται το 1ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ του 1ου πρακτικοφ τθσ επιτροπισ
διενζργειασ - αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ - τεχνικϊν προδιαγραφϊν
τθσ Διακιρυξθσ με αρικ. πρωτ. 31030/719/04-02-2021 με κζμα: «Ανοιχτι διαδικαςία κάτω των ορίων
για τθν ανάδειξθ αναδόχων για τθν προμικεια καυςίμων (αμόλυβδθ βενηίνθ, πετρζλαιο κζρμανςθσ και
πετρζλαιο κίνθςθσ) για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ για ζνα ζτοσ, ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 136.200,00€
ςυμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ, ανά τμιμα του διαγωνιςμοφ, το
υψθλότερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφωμζνθσ, για ζκαςτο είδοσ
καυςίμου, μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ τθσ περιοχισ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο παρατθρθτιρια τιμϊν
υγρϊν καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ». Β) Ζγκριςθ του 2ου πρακτικοφ
επιτροπισ διενζργειασ - αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ οικονομικϊν προςφορϊν τθσ ωσ άνω
Διακιρυξθσ. Γ) Ανάδειξθ προςωρινϊν αναδόχων».

Βάςει τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ.: 54073/1082/01-03-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ :
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν Περιφζρειεσ ωσ
ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο αρικμ. ΦΕΚ 4309/τΒϋ/30.12.2016) με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα με το
οποίο ςκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ του
υμβουλίου τθσ 8θσ Νοεμβρίου 2011 ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τα δθμοςιονομικά πλαίςια των κρατϊν −
μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EE L 306/41), κακϊσ και θ ςυςτθματικι ζνταξθ ςε ενιαίο κείμενο και, κατά
περίπτωςθ, θ επικαιροποίθςθ των ιςχυουςϊν αρχϊν δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ και των
διατάξεων του δθμόςιου λογιςτικοφ.
5. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010ϋ) περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων ςτο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
6. Σο Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο
Νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ».
7. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ».
8. Σισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95 με τι οποίεσ κωδικοποιοφνται οι διατάξεισ περί
προμθκειϊν του δθμόςιου τομζα και ρυκμίηονται ςυναφι κζματα.
9. Σισ διατάξεισ του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Αϋ/14-02-2005) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν
αποτροπι καταςτρατθγιςεων, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, όπωσ τροποποιικθκε με τισ
διατάξεισ του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Αϋ/10-11-2005) και όπωσ ιςχφει..
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10. Σθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Τπ. Οικονομίασ, με τθν οποία
αναπροςαρμόςτθκε το
χρθματικό ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500)
ευρϊ.
11. Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου (γ) του άρκρου 176 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τΑϋ/2010), το οποίο τροποποιικθκε με
το άρκρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ
διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τΑϋ/2012) ςφμφωνα με το οποίο θ Οικονομικι Επιτροπι
είναι αρμόδια «για τθν κατάρτιςθ των όρων, τθ ςφνταξθ των διακθρφξεων, τθ διεξαγωγι και κατακφρωςθ κάκε
μορφισ δθμοπραςιϊν κακϊσ και τθ ςυγκρότθςθ των ειδικϊν επιτροπϊν διεξαγωγισ και αξιολόγθςθσ από μζλθ
τθσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ, υπαλλιλουσ τθσ περιφζρειασ ι δθμόςιουσ υπαλλιλουσ».
12. Σθν υπ’ αρίκμ. 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, όπου γίνεται θ επικφρωςθ των
αποτελεςμάτων των Αυτοδιοικθτικϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μαΐου και των επαναλθπτικϊν τουσ, τθσ 2ασ Ιουνίου
2019 με τθν οποία ανακθρφχκθκαν ο Περιφερειάρχθσ και οι Περιφερειακοί φμβουλοι Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ, που αναλαμβάνουν, επιςιμωσ κακικοντα τθν 1θ επτεμβρίου 2019 (Άρκρο 46 παράγραφοσ 6γ του Ν.
4555/2018) (Φ.Ε.Κ. 133Α /19.7.2018). Με το από 29-8-2019 πρακτικό ορκωμοςίασ ανζλαβε τα κακικοντά τθσ θ
νζα Περιφερειακι Αρχι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
13. Σθν 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ τθν 01.09.2019) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ
«εξελζγθςαν τα τακτικά και αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
για τθν περιφερειακι περίοδο 01/09/2019 ζωσ 07/11/2021 (άρκρο 175 παρ. 1,2 και 3 του Ν. 3852/2010)» Με
τθν υπ’ αρίκ. 274705/3714/19.09.2019 απόφαςθ του, ο Περιφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ όριςε τον Πρόεδρο και
τα μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
14. Σθν υπ αρίκμ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/01-09-2020 (ΦΕΚ 715/τϋ Τ.Ο.Δ.Δ./07-09-2020) απόφαςθ του
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
15. Σθν αρίκμ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29-09-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Βϋ/5-10-2020) απόφαςθ περί μεταβίβαςθσ
άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
16. Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Διμων & των
Περιφερειϊν του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Αϋ/9.8.2019) «Ρυκμίςεισ του υπουργείου Εςωτερικϊν…» που
αντικατζςτθςε το άρκρο 176 του Ν. 3852/2010 «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ
περιφερειϊν».
17. Σθν υπ. αρικμ. 186/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΠ87Λ6-9Κ8) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία εγκρίκθκε ο προχπολογιςμόσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2021, θ
οποία, αφοφ ελζγχκθκε, βρζκθκε νόμιμθ ςφμφωνα με τθν αρικμ. πρωτ. 2730/11-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ)
απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου.
18. Σο με αρικμ. πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/7201/85/12-01-2021 πρωτογενζσ αίτθμα δζςμευςθσ πίςτωςθσ του
τμιματοσ Προμθκειϊν Π.Ε. Αιτωλ/νίασ ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό ζτουσ 2021, για τθν προμικεια
καυςίμων.
19. Σθν υπϋ αρικμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/11059/1146/22-01-2021 Βεβαίωςθ φπαρξθσ πίςτωςθσ του Σμιματοσ Οικονομικισ
Διαχείριςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου ΠΔΕ.
20. Σισ με Α/Α 634 (ΑΔΑ : ΩΚ3Τ7Λ6-ΣΒ6) και Α/Α 635 (ΑΔΑ : Ω89Ρ7Λ6-16Α) αποφάςεισ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ
Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ & Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ ΠΔΕ.
21. Σθν υπ’ αρικμ. 1/22.01.2021 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: «Ζγκριςθ
προμικειασ καυςίμων (αμόλυβδθ βενηίνθ, πετρζλαιο κζρμανςθσ και πετρζλαιο κίνθςθσ) για τισ ανάγκεσ των
υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Αιτωλ/νίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για ζνα ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ
ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 136.200,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, θ οποία κα διενεργθκεί με τθ
διαδικαςία του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων τθσ παρ. γ του άρκρου 5 του ν.4412/2016,
με κριτιριο κατακφρωςθσ, ανά τμιμα του διαγωνιςμοφ, το υψθλότερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί
τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ για ζκαςτο είδοσ καυςίμου (βενηίνθ αμόλυβδθ, πετρζλαιο κίνθςθσ, πετρζλαιο
κζρμανςθσ) μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ τθσ περιοχισ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν Τγρϊν
Καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ (www.fuelprices.gr)».,
22. Σθν με αρικμό 86/2021 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με κζμα : Ζγκριςθ των όρων διενζργειασ
ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων τθσ παρ. γ του άρκρου 5 του ν.441/2016, για τθν
προμικεια καυςίμων (αμόλυβδθ βενηίνθ, πετρζλαιο κζρμανςθσ και πετρζλαιο κίνθςθσ) για τισ ανάγκεσ των
υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για ζνα ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ
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ςφμβαςθσ, ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 136.200,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ κακϊσ και οριςμόσ
τριμελοφσ επιτροπισ Αποςφράγιςθσ και ελζγχου φακζλων προςφορϊν και Σριμελοφσ επιτροπισ ενςτάςεων.
23. Σθν υπ’αρικμ. 31030/719/04-02-2021 Διακιρυξθ με κζμα: «ΑΝΟΙΧΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΣΘΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ (ΑΜΟΛΤΒΔΘ ΒΕΝΗΙΝΘ, ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΘ
ΚΑΙ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΘ) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΣΘ Π.Ε. ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΣΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΣΟ, ΤΝΟΛΙΚΘ ΔΑΠΑΝΘ ΜΕΧΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 136.200,00 €
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ, ΑΝΑ ΣΜΘΜΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ, ΣΟ
ΤΨΘΛΟΣΕΡΟ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΘ ΕΠΙ ΣΟΙ ΕΚΑΣΟ (%) ΕΠΙ ΣΘ ΕΚΑΣΟΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΘ, ΓΙΑ ΕΚΑΣΟ ΕΙΔΟ
ΚΑΤΙΜΟΤ, ΜΕΘ ΛΙΑΝΙΚΘ ΣΙΜΘ ΠΩΛΘΘ ΣΘ ΠΕΡΙΟΧΘ, ΟΠΩ ΑΤΣΘ ΟΡΙΗΕΣΑΙ ΣΟ ΠΑΡΑΣΘΡΘΣΘΡΙΟ
ΣΙΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ.»
24. Σο από 25.02.2021 1ο πρακτικό τθσ επιτροπισ Διενζργειασ-Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ-τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ με αρικ. πρωτ. 31030/719/04-02-2021 όπωσ αυτι ζχει
οριςτεί με τθν υπ’αρικμ. 86/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ το
οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ.
1o ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ
ΤΜΜΕΣΟΧΘ -ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ,
τθσ Διακιρυξθσ με αρικ. πρωτ. 31030/719/04-02-2021, και με κζμα: «Διακιρυξθ ανοιχτισ διαδικαςίασ κάτω των
ορίων για τθν ανάδειξθ αναδόχων για τθν προμικεια καυςίμων (αμόλυβδθ βενηίνθ, πετρζλαιο κζρμανςθσ και
πετρζλαιο κίνθςθσ) για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
για ζνα ζτοσ, ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 136.200,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτιριο
κατακφρωςθσ, ανά τμιμα του διαγωνιςμοφ, το υψθλότερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ
εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ για ζκαςτο είδοσ καυςίμου μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ τθσ περιοχισ, όπωσ αυτι
ορίηεται ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ».
Με τθν αρικ. 86/2021 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςυγκροτικθκε
τριμελισ Επιτροπι διενζργειασ, αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ, για τθν
διενζργεια θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ Κάτω των ορίων, για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν «Διακιρυξθ
ανοιχτισ διαδικαςίασ κάτω των ορίων για τθν ανάδειξθ αναδόχων για τθν προμικεια καυςίμων (αμόλυβδθ
βενηίνθ, πετρζλαιο κζρμανςθσ και πετρζλαιο κίνθςθσ) για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για ζνα ζτοσ, ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 136.200,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ, ανά τμιμα του διαγωνιςμοφ, το υψθλότερο ποςοςτό
ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ για ζκαςτο είδοσ καυςίμου μζςθσ λιανικισ τιμισ
πϊλθςθσ τθσ περιοχισ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου
Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ» , αποτελοφμενθ από τουσ:
ΣΕ Διοικθτικοφ-Λογιςτικοφ , υπάλλθλοσ τθσ ΠΕ Αιτωλ/νιασ τθσ ΠΔΕ,
ωσ Πρόεδροσ
ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ ΠΕ Αιτωλ/νιασ τθσ
2.
Παραγυιόσ Πζτροσ
ΠΔΕ, τακτικό μζλοσ
ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ ΠΕ Αιτωλ/νιασ τθσ
3.
ωτθρόπουλοσ Αντϊνιοσ
ΠΔΕ, τακτικό μζλοσ
Σθν 25θ Φεβρουαρίου 2021, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 13:00 π.μ., θ εν λόγω Επιτροπι ολοκλιρωςε τθν
αποςφράγιςθ και ζλεγχο των φακζλων «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ – Σεχνικι Προςφορά» των ςυμμετεχόντων
ςτο διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν με αρικ. πρωτ.
31030/719/04-02-2021 Διακιρυξθ, (θλεκτρονικά αποςφραγίςτθκε τθν 25θ Φεβρουαρίου 2021, θμζρα Πζμπτθ
και ϊρα 11:00).
Διαπιςτϊκθκε ότι θλεκτρονικά υποβλικθκαν τζςςερισ (4) προςφορζσ από :
1. ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡΘΣΟΤ ΚΑΡΑΠΑΝΟ & ΙΑ ΟΕ με αρ. προςφοράσ 211360 και θμερομθνία/ϊρα υποβολισ
19/02/2021 21:40:35
2. ΔΘΜΟΘΕΝΘ ΘΕΟΔ.ΚΑΚΟΤΡΘ Ο.Ε. με αρ. προςφοράσ 210929 και θμερομθνία/ϊρα υποβολισ
19/02/2021 18:12:31
3. ΕΛΕΝΘ & ΦΙΛΙΠΠΟ ΚΟΣΑΝΣΑΚΘ Ο.Ε. με αρ. προςφοράσ 210787 και θμερομθνία/ϊρα υποβολισ
16/02/2021 18:27:46
4. ΕΡΒΟΙΛ Ε.Π.Ε με αρ.προςφοράσ 210928 και θμερομθνία/ϊρα υποβολισ 19/02/2021 13:16:20
εμπρόκεςμα κατατεκειμζνοι.
1.

Κοφςουλασ Παναγιϊτθσ
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Οι φυςικοί Φάκελοι των Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ - Σεχνικϊν προςφορϊν ζχουν ωσ εξισ:
1. ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡΘΣΟΤ ΚΑΡΑΠΑΝΟ & ΙΑ ΟΕ ζνασ φάκελοσ με αρ. πρωτ.: 48304/1021 και θμερομθνία
υποβολισ 23/02/2021 και δεφτεροσ φάκελοσ με αρ. πρωτ.: 49420/1030 και θμερομθνία υποβολισ 24/02/2021
2. ΔΘΜΟΘΕΝΘ ΘΕΟΔ.ΚΑΚΟΤΡΘ Ο.Ε. με αρ. πρωτ.: 48783/1028 και θμερομθνία υποβολισ 23/02/2021
3. ΕΛΕΝΘ & ΦΙΛΙΠΠΟ ΚΟΣΑΝΣΑΚΘ Ο.Ε. με αρ. πρωτ.: 42743/969 και θμερομθνία υποβολισ 17/02/2021
4. ΕΡΒΟΙΛ Ε.Π.Ε με αρ. πρωτ.: 48977/1029 και θμερομθνία υποβολισ 23/02/2021
εμπρόκεςμα κατατεκειμζνοι και πρωτοκολλθμζνοι, οι οποίοι αρικμικθκαν και υπογράφθκαν από τα μζλθ τθσ
Επιτροπισ.
Θ Επιτροπι προζβθ ςε πλιρθ ζλεγχο των εγγράφων ςφμφωνα με τα όςα όριηε θ με αρικμό 31030/719/04-022021 Διακιρυξθ κακϊσ και ςε αντιπαραβολι των εγγράφων του φυςικοφ φακζλου, που όφειλε ο ςυμμετζχων
να υποβάλλει, με αυτά που υποβλικθκαν θλεκτρονικά.
Κατά τθν αξιολόγθςθ των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ – τεχνικϊν προςφορϊν, διαπιςτϊκθκαν τα
παρακάτω:
Προςφορά:
Πλθροί τισ προχποκζςεισ των άρκρων και των λοιπϊν όρων τθσ με
1. ΓΕΩΡΓΙΟ
ΧΡΘΣΟΤ
αρικ. πρωτ. 31030/719/04-02-2021 διακιρυξθσ.
ΚΑΡΑΠΑΝΟ & ΙΑ ΟΕ
Προςφορά:
Πλθροί τισ προχποκζςεισ των άρκρων και των λοιπϊν όρων τθσ με
2. ΔΘΜΟΘΕΝΘ
αρικ. πρωτ. 31030/719/04-02-2021 διακιρυξθσ.
ΘΕΟΔ.ΚΑΚΟΤΡΘ Ο.Ε.
Προςφορά:
Δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ του άρκρου 2.4-2.4.3 παρ. 2.4.3.1 περ.γ
3. ΕΛΕΝΘ
&
ΦΙΛΙΠΠΟ
δεν προςκόμιςε άδεια λειτουργίασ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων.
ΚΟΣΑΝΣΑΚΘ Ο.Ε.
Προςφορά:
Πλθροί τισ προχποκζςεισ των άρκρων και των λοιπϊν όρων τθσ με
4.
ΕΡΒΟΙΛ Ε.Π.Ε
αρικ. πρωτ. 31030/719/04-02-2021 διακιρυξθσ.
Ζχοντασ υπόψθ τα ανωτζρω θ Επιτροπι:
Α) αποδζχεται τα Δικαιολογθτικά υμμετοχισ και τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ των κάτωκι ςυμμετεχόντων
Προςφορά:
1.
ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡΘΣΟΤ ΚΑΡΑΠΑΝΟ & ΙΑ ΟΕ
Προςφορά:
2.
ΔΘΜΟΘΕΝΘ ΘΕΟΔ.ΚΑΚΟΤΡΘ Ο.Ε.
Προςφορά:
3.
ΕΡΒΟΙΛ Ε.Π.Ε
για τθν ςυνζχιςθ ςυμμετοχισ ςτθν Διαγωνιςτικι Διαδικαςία.
Β) Απορρίπτει τθν
Προςφορά:
Δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ του άρκρου 2.4-2.4.3 παρ. 2.4.3.1 περ.γ δεν
ΕΛΕΝΘ
&
ΦΙΛΙΠΠΟ
προςκόμιςε άδεια λειτουργίασ πρατθρίου υγρϊν καυςίμων.
ΚΟΣΑΝΣΑΚΘ Ο.Ε.
Κατόπιν των ανωτζρω θ Επιτροπι περαίωςε τον Ζλεγχο, υπζγραψε το παρόν Πρακτικό ςε τρία (3) αντίγραφα, και
παρζδωςε υπογεγραμμζνο το Πρακτικό ςτθν Δ/νςθ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ/ Σμιμα
προμθκειϊν για περαιτζρω ενζργειεσ που απαιτοφνται.
Θ ΕΠΙΣΡΟΠΘ
Κοφςουλασ Παναγιϊτθσ
Παραγυιόσ Πζτροσ
ωτθρόπουλοσ Αντϊνιοσ

25. Σο από 26.02.2021 2ο πρακτικό τθσ επιτροπισ Διενζργειασ-Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ οικονομικϊν
προςφορϊν τθσ Διακιρυξθσ με αρικ. πρωτ. 31030/719/04-02-2021 όπωσ αυτι ζχει οριςτεί με τθν υπ’αρικμ.
86/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ το οποίο αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ.
2o ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ,
τθσ Διακιρυξθσ με αρικ. πρωτ. 31030/719/04-02-2021, και με κζμα : «Διακιρυξθ ανοιχτισ διαδικαςίασ κάτω
των ορίων για τθν ανάδειξθ αναδόχων για τθν προμικεια καυςίμων (αμόλυβδθ βενηίνθ, πετρζλαιο κζρμανςθσ
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και πετρζλαιο κίνθςθσ) για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ για ζνα ζτοσ, ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 136.200,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με
κριτιριο κατακφρωςθσ, ανά τμιμα του διαγωνιςμοφ, το υψθλότερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ
εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ για ζκαςτο είδοσ καυςίμου μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ τθσ περιοχισ, όπωσ αυτι
ορίηεται ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ».
Με τθν αρικ. 86/2021 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςυγκροτικθκε
τριμελισ Επιτροπι διενζργειασ, αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ, για τθν
διενζργεια θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ Κάτω των ορίων, για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν «Διακιρυξθ
ανοιχτισ διαδικαςίασ κάτω των ορίων για τθν ανάδειξθ αναδόχων για τθν προμικεια καυςίμων (αμόλυβδθ
βενηίνθ, πετρζλαιο κζρμανςθσ και πετρζλαιο κίνθςθσ) για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για ζνα ζτοσ, ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 136.200,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ, ανά τμιμα του διαγωνιςμοφ, το υψθλότερο ποςοςτό
ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ για ζκαςτο είδοσ καυςίμου μζςθσ λιανικισ τιμισ
πϊλθςθσ τθσ περιοχισ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου
Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ» , αποτελοφμενθ από τουσ:
ΣΕ Διοικθτικοφ-Λογιςτικοφ , υπάλλθλοσ τθσ ΠΕ Αιτωλ/νιασ τθσ ΠΔΕ, ωσ
Πρόεδροσ
ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ ΠΕ Αιτωλ/νιασ τθσ ΠΔΕ, τακτικό
2.
Παραγυιόσ Πζτροσ
μζλοσ
ωτθρόπουλοσ
ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ ΠΕ Αιτωλ/νιασ τθσ ΠΔΕ,
3.
Αντϊνιοσ
τακτικό μζλοσ
Σθν 26θ Φεβρουαρίου 2021, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 14:30 μ.μ., θ εν λόγω Επιτροπι ολοκλιρωςε τθν
αποςφράγιςθ και ζλεγχο τθσ Οικονομικϊν Προςφορϊν των ςυμμετεχόντων εταιρειϊν ςτο διαγωνιςμό,
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν με αρικ. πρωτ. 31030/719/04-02-2021
Διακιρυξθ, (θλεκτρονικά αποςφραγίςτθκε τθν 26θ Φεβρουαρίου 2021, θμζρα Παραςκευι και ϊρα μετά τισ
12:30 μ.μ.).
Σα ποςοςτά ζκπτωςθσ ςφμφωνα με τα ψθφιακά υπογεγραμμζνα ζντυπα οικονομικϊν προςφορϊν των τριϊν
ςυμμετεχόντων αποτυπϊνονται ωσ εξισ:
ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΗΙΝΘ
ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ
α/α
Επωνυμία
ΚΙΝΘΘ
ΑΜΟΛΤΒΔΘ 95
ΘΕΡΜΑΝΘ
οκτ.
1
ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡΘΣΟΤ ΚΑΡΑΠΑΝΟ & ΙΑ ΟΕ
0,01%
0,02%
0,02%
2 ΔΘΜΟΘΕΝΘ ΘΕΟΔ.ΚΑΚΟΤΡΘ Ο.Ε.
0,1%
0,1%
0,1%
4 ΕΡΒΟΙΛ Ε.Π.Ε
0,3%
0,3%
φμφωνα με το άρκρο 2.4.4 τθσ Διακιρυξθσ που αναφζρει ότι «ε περίπτωςθ διάςταςθσ των ςτοιχείων που
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του ψθφιακά υπογεγραμμζνου
θλεκτρονικοφ αρχείου, υπεριςχφει το τελευταίο» θ Επιτροπι προχϊρθςε ςε υπολογιςμό των τιμϊν προςφοράσ
με βάςθ τα ωσ άνω ποςοςτά ζκπτωςθσ και οι τελικζσ τιμζσ ανά ςυμμετζχοντα (χωρίσ ΦΠΑ) παρατίκενται ςτουσ
κάτωκι Πίνακεσ ιτοι:
ΣΜΘΜΑ 1 (ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΘ)
α/α
Επωνυμία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ(χωρίσ ΦΠΑ)
1
ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡΘΣΟΤ ΚΑΡΑΠΑΝΟ & ΙΑ ΟΕ
17.873,21€
2 ΔΘΜΟΘΕΝΘ ΘΕΟΔ.ΚΑΚΟΤΡΘ Ο.Ε.
17.857,13€
4 ΕΡΒΟΙΛ Ε.Π.Ε
1.

Κοφςουλασ Παναγιϊτθσ

ΣΜΘΜΑ 2 (ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΘ)
α/α
Επωνυμία
1
ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡΘΣΟΤ ΚΑΡΑΠΑΝΟ & ΙΑ ΟΕ
2 ΔΘΜΟΘΕΝΘ ΘΕΟΔ.ΚΑΚΟΤΡΘ Ο.Ε.
4 ΕΡΒΟΙΛ Ε.Π.Ε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ(χωρίσ ΦΠΑ)
44.316,14€
44.280,68€
44.192,03€

ΣΜΘΜΑ 3 (ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟ-ΛΤΒΔΘ 95 οκτ.)
ελίδα 7 από 10

ΑΔΑ: 63447Λ6-71Ε
α/α
Επωνυμία
1
ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡΘΣΟΤ ΚΑΡΑΠΑΝΟ & ΙΑ ΟΕ
2 ΔΘΜΟΘΕΝΘ ΘΕΟΔ.ΚΑΚΟΤΡΘ Ο.Ε.
4 ΕΡΒΟΙΛ Ε.Π.Ε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ(χωρίσ ΦΠΑ)
47.630,47€
47.592,36€
47.497,08€

Μετά από ςφγκριςθ των τιμϊν του ανωτζρω Πινάκων των Οικονομικϊν προςφορϊν που αποςτάλκθκαν μζςω
τθσ Θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Διαγωνιςμοφ (ΕΘΔΘ), θ Επιτροπι διαπίςτωςε τα παρακάτω:
ΣΙΜΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΜΘΜΑ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ
ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ
(χωρίσ ΦΠΑ)
ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΘΜΑ 1 χωρίσ ΦΠΑ
ΔΘΜΟΘΕΝΘ
1.
17.857,13€
(ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΘ)
ΘΕΟΔ.ΚΑΚΟΤΡΘ Ο.Ε.
ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΘΜΑ 2 χωρίσ ΦΠΑ (ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ
2.
ΕΡΒΟΙΛ Ε.Π.Ε
44.192,03€
ΚΙΝΘΘ)
ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΘΜΑ 3 χωρίσ ΦΠΑ (ΒΕΝΗΙΝΘ
3.
ΕΡΒΟΙΛ Ε.Π.Ε
47.497,08€
ΑΜΟΛΤΒΔΘ 95 οκτ)
Κατόπιν των ανωτζρω θ Επιτροπι περαίωςε τον Ζλεγχο, υπζγραψε το παρόν Πρακτικό ςε τρία (3) αντίγραφα, και
παρζδωςε υπογεγραμμζνο το Πρακτικό ςτθν Δ/νςθ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ – Σμιμα Προμθκειϊν για
περαιτζρω ενζργειεσ που απαιτοφνται.
Θ ΕΠΙΣΡΟΠΘ
Κοφςουλασ Παναγιϊτθσ
Παραγυιόσ Πζτροσ
ωτθρόπουλοσ Αντϊνιοσ

Κατόπιν των ανωτζρω
Ειςθγοφμεκα όπωσ προβείτε:
1. τθν ζγκριςθ του 1ου πρακτικοφ επιτροπισ Διενζργειασ-Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ-τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ με αρικ. πρωτ. 31030/719/04-02-2021 , και με κζμα:
«ΑΝΟΙΧΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ
(ΑΜΟΛΤΒΔΘ ΒΕΝΗΙΝΘ, ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΘ ΚΑΙ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΘ) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΣΘ
Π.Ε. ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΣΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΣΟ, ΤΝΟΛΙΚΘ ΔΑΠΑΝΘ ΜΕΧΡΙ ΣΟΤ
ΠΟΟΤ ΣΩΝ 136.200,00 € ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ, ΑΝΑ ΣΜΘΜΑ ΣΟΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ, ΣΟ ΤΨΘΛΟΣΕΡΟ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΘ ΕΠΙ ΣΟΙ ΕΚΑΣΟ (%) ΕΠΙ ΣΘ ΕΚΑΣΟΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΘ,
ΓΙΑ ΕΚΑΣΟ ΕΙΔΟ ΚΑΤΙΜΟΤ, ΜΕΘ ΛΙΑΝΙΚΘ ΣΙΜΘ ΠΩΛΘΘ ΣΘ ΠΕΡΙΟΧΘ, ΟΠΩ ΑΤΣΘ ΟΡΙΗΕΣΑΙ ΣΟ
ΠΑΡΑΣΘΡΘΣΘΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ.»
2. τθν ζγκριςθ του 2ου πρακτικοφ επιτροπισ Διενζργειασ-Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ οικονομικϊν
προςφορϊν τθσ Διακιρυξθσ με αρικ. πρωτ. . 31030/719/04-02-2021 , και με κζμα: «ΑΝΟΙΧΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ (ΑΜΟΛΤΒΔΘ ΒΕΝΗΙΝΘ,
ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΘ ΚΑΙ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΘ) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΣΘ Π.Ε.
ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΣΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΣΟ, ΤΝΟΛΙΚΘ ΔΑΠΑΝΘ ΜΕΧΡΙ ΣΟΤ
ΠΟΟΤ ΣΩΝ 136.200,00 € ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ, ΑΝΑ ΣΜΘΜΑ ΣΟΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ, ΣΟ ΤΨΘΛΟΣΕΡΟ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΘ ΕΠΙ ΣΟΙ ΕΚΑΣΟ (%) ΕΠΙ ΣΘ ΕΚΑΣΟΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΘ,
ΓΙΑ ΕΚΑΣΟ ΕΙΔΟ ΚΑΤΙΜΟΤ, ΜΕΘ ΛΙΑΝΙΚΘ ΣΙΜΘ ΠΩΛΘΘ ΣΘ ΠΕΡΙΟΧΘ, ΟΠΩ ΑΤΣΘ ΟΡΙΗΕΣΑΙ ΣΟ
ΠΑΡΑΣΘΡΘΣΘΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ.»
3. τθν ανάδειξθ των κάτωκι προμθκευτϊν ωσ προςωρινϊν αναδόχων του διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με το
πρακτικό τθσ Επιτροπισ.
ΣΙΜΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΣΜΘΜΑ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ
ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ
(χωρίσ ΦΠΑ)
ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΘΜΑ 1 χωρίσ ΦΠΑ
ΔΘΜΟΘΕΝΘ
1.
17.857,13€
(ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΘ)
ΘΕΟΔ.ΚΑΚΟΤΡΘ Ο.Ε.
ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΘΜΑ 2 χωρίσ ΦΠΑ (ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ
2.
ΕΡΒΟΙΛ Ε.Π.Ε
44.192,03€
ΚΙΝΘΘ)
ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΘΜΑ 3 χωρίσ ΦΠΑ (ΒΕΝΗΙΝΘ
3.
ΕΡΒΟΙΛ Ε.Π.Ε
47.497,08€
ΑΜΟΛΤΒΔΘ 95 οκτ)
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Θ Οικονομικι Επιτροπι λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ» περί φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5
του ν.4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ
διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/2712/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 54073/1082/01-03-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ τθσ
Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει το 1ο πρακτικό τθσ επιτροπισ διενζργειασ - αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ - τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ με αρικ. πρωτ.: 31030/719/0402-2021 και με κζμα: «Ανοιχτι διαδικαςία κάτω των ορίων για τθν ανάδειξθ αναδόχων για τθν
προμικεια καυςίμων (αμόλυβδθ βενηίνθ, πετρζλαιο κζρμανςθσ και πετρζλαιο κίνθςθσ) για τισ ανάγκεσ
των υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για ζνα ζτοσ, ςυνολικισ
δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 136.200,00€ ςυμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ,
ανά τμιμα του διαγωνιςμοφ, το υψθλότερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ εκάςτοτε
διαμορφωμζνθσ, για ζκαςτο είδοσ καυςίμου, μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ τθσ περιοχισ, όπωσ αυτι
ορίηεται

ςτο

παρατθρθτιρια

τιμϊν

υγρϊν

καυςίμων

του

Τπουργείου

Ανάπτυξθσ

και

Ανταγωνιςτικότθτασ».
Β) Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό τθσ επιτροπισ διενζργειασ - αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ οικονομικϊν
προςφορϊν τθσ ωσ άνω Διακιρυξθσ.

Γ) Αναδεικνφει ωσ προςωρινοφσ αναδόχουσ τουσ κάτωκι οικονομικοφσ φορείσ ωσ εξισ:
ΣΜΘΜΑ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ

1.

2.

3.

ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΘΜΑ 1 χωρίσ ΦΠΑ
(ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΘ)

ΔΘΜΟΘΕΝΘ
ΘΕΟΔ.ΚΑΚΟΤΡΘ Ο.Ε.

ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΘΜΑ 2 χωρίσ ΦΠΑ
(ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΘ)
ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΘΜΑ 3 χωρίσ ΦΠΑ
(ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΤΒΔΘ 95 οκτ)

ΣΙΜΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
(χωρίσ ΦΠΑ)
17.857,13€

ΕΡΒΟΙΛ Ε.Π.Ε

44.192,03€

ΕΡΒΟΙΛ Ε.Π.Ε

47.497,08€

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ

ΛΑΜΠΡΟ ΔΗΜΗΣΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Θ Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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