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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 03 Μαρτίου 2021
Αρ. Πρωτ:56227/345
ΠΡΟ:

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 235/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:56198/1501/02-03-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 235/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ του πρακτικοφ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ – τεχνικϊν προςφορϊν

και του πρακτικοφ αποςφράγιςθσ και

αξιολόγθςθσ οικονομικϊν προςφορϊν του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων για
τθν προμικεια καυςίμων (αμόλυβδθ βενηίνθ, πετρζλαιο κζρμανςθσ και πετρζλαιο κίνθςθσ) και
λιπαντικϊν για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για ζνα
ζτοσ, ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 93.909,00 € 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 και με κριτιριο κατακφρωςθσ για τα λιπαντικά τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. Β) Ανάδειξθ προςωρινϊν αναδόχων», για δικζσ ςασ
ενζργειεσ.

Ο Αντιπρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Λάμπροσ Δημητρογιάννησ

ΑΔΑ: 9ΩΖΕ7Λ6-ΙΔΨ
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 – Ηλίηα 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 235/2021
Ειςάγεται το 2ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ του πρακτικοφ αποςφράγιςθσ και
αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ – τεχνικϊν προςφορϊν και του πρακτικοφ αποςφράγιςθσ
και αξιολόγθςθσ οικονομικϊν προςφορϊν του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων
για τθν προμικεια καυςίμων (αμόλυβδθ βενηίνθ, πετρζλαιο κζρμανςθσ και πετρζλαιο κίνθςθσ) και
λιπαντικϊν για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για ζνα
ζτοσ, ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 93.909,00 € 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 και με κριτιριο κατακφρωςθσ για τα λιπαντικά τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. Β) Ανάδειξθ προςωρινϊν αναδόχων».

Βάςει τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ.: 56198/1501/02-03-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ
τθσ Π.Ε. Ηλείασ 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 Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ».
7. 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.
8. 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..
9. 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».
10. Σισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Αϋ 160), «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ
οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Τπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ.
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11. 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.
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», 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 και διαγωνιςμϊν, για
ζργα, μελζτεσ, προμικειεσ και υπθρεςίεσ, κακϊσ και τθ ςυγκρότθςθ των ειδικϊν επιτροπϊν διεξαγωγισ και
αξιολόγθςθσ από μζλθ τθσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ, υπαλλιλουσ τθσ περιφζρειασ ι δθμόςιουσ υπαλλιλουσ.
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 υπ’ αρικμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/304246/19256/2020 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου
τθσ Π.Δ.Ε. με κζμα :“Κατάρτιςθ προγράμματοσ προμθκειϊν υλικϊν και υπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ για το ζτοσ
2021”.
19. Σο αρικ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΘ/320697/7035/02-12-2020 ζγγραφο του Σμιματοσ Προμθκειϊν με το οποίο
διαβιβάςτθκαν οι πίνακεσ με καταχωρθμζνεσ τισ ετιςιεσ ανάγκεσ τθσ Π.Ε Θλείασ, μεταξφ των οποίων ιταν και
αυτζσ τθσ προμικειασ καυςίμων και λιπαντικϊν.
20. Σο με αρικμ. πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΘ/348803/7561/24-12-2020 πρωτογενζσ αίτθμα δζςμευςθσ πίςτωςθσ
του τμιματοσ Προμθκειϊν Π.Ε. Θλείασ ςτον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό ζτουσ 2021, για τθν προμικεια
καυςίμων και λιπαντικϊν.
21. Σθν υπϋ αρικμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/3103/645/22-01-2021 Βεβαίωςθ φπαρξθσ πίςτωςθσ του Σμιματοσ Οικονομικισ
Διαχείριςθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου ΠΔΕ.
22. Σισ με Α/Α 640 (ΑΔΑ : 6ΗΤΝ7Λ6-Π1Κ) και Α/Α 641 (ΑΔΑ : 96067Λ6-ΧΨΤ) αποφάςεισ δζςμευςθσ πίςτωςθσ τθσ
Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ & Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ ΠΔΕ.
23. Σθν υπ’ αρικμ. 9/2021 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: «Ζγκριςθ
προμικειασ καυςίμων (αμόλυβδθ βενηίνθ, πετρζλαιο κζρμανςθσ και πετρζλαιο κίνθςθσ) και λιπαντικϊν για τισ
ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Θλείασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για ζνα ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 93.909,00€ 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)
και με κριτιριο κατακφρωςθσ για τα λιπαντικά τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τιμισ».
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24. Σθν αρ. 82/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Π.Δ.Ε. με κζμα: «Α) Ζγκριςθ των όρων τθσ
διακιρυξθσ για τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια καυςίμων (αμόλυβδθ βενηίνθ, πετρζλαιο
κζρμανςθσ και πετρζλαιο κίνθςθσ) και λιπαντικϊν για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Θλείασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για ζνα ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ
των 93.909,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Β) υγκρότθςθ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ διενζργειασ –
αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων του άνω διαγωνιςμοφ»
25. Σθν αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΘ/28321/763/03-02-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008084887) Διακιρυξθ ανοικτοφ
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων, με αρικμό ςυςτιματοσ 105747, για τθν «για τθν προμικεια
καυςίμων (αμόλυβδθ βενηίνθ, πετρζλαιο κζρμανςθσ και πετρζλαιο κίνθςθσ) και λιπαντικϊν για τισ ανάγκεσ των
υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Θλείασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για ζνα ζτοσ, ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ
των 93.909,00 € 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 και με κριτιριο κατακφρωςθσ για τα λιπαντικά τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ».
26. Σο από 24-02-2021 πρακτικό τθσ επιτροπισ Διενζργειασ Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν του διαγωνιςμοφ (με ςυςτθμικό αρικμό 105747) ςτο
οποίο αναφζρονται τα εξισ:
«τον Πφργο ςιμερα 24/02/2021, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 10:00 π.μ., ςτα γραφεία του Σμιματοσ Προμθκειϊν,
τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Θλείασ ςτο Διοικθτιριο Πφργου, επί τθσ οδοφ Μανωλοποφλου 47,
ςυνεδρίαςε θ επιτροπι που ςυςτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 82/20201 (ΑΔΑ: 6ΡΕ87Λ6-ΟΚ2) απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, προκειμζνου να ςυντάξει το πρακτικό αποςφράγιςθσ
και αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν που υποβλικθκαν ςτον υπϋ
αρικμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΘ/28321/763/03.02.2021 με ςυςτθμικό αρικμό 105747 ανοιχτό θλεκτρονικό
διαγωνιςμό κάτω των ορίων για τθν προμικεια καυςίμων (αμόλυβδθ βενηίνθ, πετρζλαιο κζρμανςθσ και
πετρζλαιο κίνθςθσ) και λιπαντικϊν για ζνα ζτοσ για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Θλείασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 93.909,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.
Αναλυτικά θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν και τεχνικϊν προςφορϊν ζχει ωσ εξισ:
τον Πφργο, ςτισ 24/02/2021, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 10:00 π.μ., ςτα γραφεία του Σμιματοσ Προμθκειϊν τθσ ΠΕ
Θλείασ ςτο Διοικθτιριο Πφργου, επί τθσ οδοφ Μανωλοποφλου 47, ςυνεδρίαςε θ επιτροπι προκειμζνου να
αποςφραγίςει θλεκτρονικά τισ προςφορζσ που υποβλικθκαν ςτον προαναφερκζντα θλεκτρονικό διαγωνιςμό.
τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, που είχε απαρτία, παρζςτθςαν οι εξισ:
α/α
Ιδιότθτα ςτθν Επιτροπι
Ονοματεπϊνυμο
1

Πρόεδροσ

Ακαναςακόπουλοσ Αριςτείδθσ

2

Αναπλθρωματικό Μζλοσ

Χθνοφϊτθ Κωνςταντίνα

3

Μζλοσ

Λυκουργιϊτθσ Παραςκευάσ

Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ιταν, ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ, θ θμζρα Πζμπτθ
18/02/2021 και ϊρα 23:59 και θ θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ιταν θ θμζρα Σετάρτθ
24/02/2021 και ϊρα 10:00 π.μ.
Ο διαγωνιςμόσ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ διεξιχκθ θλεκτρονικά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) και τα αναφερόμενα ςε αυτι, μζςω του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (ςτο εξισ φςτθμα) και είχε λάβει ωσ ςυςτθμικό αρικμό θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ τον
αρικμό 105747. Σα προσ προμικεια είδθ είχαν χωριςκεί ςε 4 τμιματα (Σμιμα 1 – Σμιμα 2 -Σμιμα 3 – Σμιμα 4)
και με κριτιριο κατακφρωςθσ
 για τα τμιματα 1,2,3 (Καφςιμα) το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ % ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ
κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ ζκαςτου είδουσ καυςίμου (βενηίνθ αμόλυβδθ, πετρζλαιο κίνθςθσ,
πετρζλαιο κζρμανςθσ) ςτο Νομό Θλείασ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του
Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ (www.fuelprices.gr). και
 για το τμιμα 4 (Λιπαντικά) τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 86 και 90 του Ν.4412/2016.
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Θ Επιτροπι, για τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν, ςυνδζκθκε ςτο ςφςτθμα με τα διαπιςτευτιρια
(όνομα χριςτθ και προςωπικό κωδικό πρόςβαςθσ) του Προϊςταμζνου του Σμ. Προμθκειϊν, επζλεξε τον
θλεκτρονικό διαγωνιςμό 105747 και διαπίςτωςε ότι αφενόσ ο διαγωνιςμόσ ιταν χαρακτθριςμζνοσ από το
ςφςτθμα ωσ «κλειδωμζνοσ» και αφετζρου ότι είχαν υποβλθκεί εμπρόκεςμα ςτο διαγωνιςμό προςφορζσ από
τουσ παρακάτω προμθκευτζσ:
α/α

Προμθκευτισ

Προςφορά

Θμερομθνία και ϊρα
θλεκτρονικισ υποβολισ
προςφοράσ

1

Γ ΔΕΛΘΓΙΑΝΝΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

209742

18/02/2021 19:05:41

2

ΙΑΣΡΙΔΘ ΙΩΘΦ ΚΑΙ ΙΑ Ε Ε

210535

16/02/2021 16:41:43

ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
209960
18/02/2021 16:20:47
ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΘ ΕΤΘΤΝΘ
Θ Επιτροπι επιςθμαίνει ότι μζχρι το ςτάδιο αυτό τθσ διαδικαςίασ δεν ιταν δυνατι θ πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενό
των προςφορϊν.
τθ ςυνζχεια, o Πρόεδροσ και το μζλοσ τθσ επιτροπισ που διακζτουν τουσ απαραίτθτουσ κωδικοφσ για τθν
αποςφράγιςθ των προςφορϊν, καταχϊρθςαν διαδοχικά ςε ειδικι φόρμα του ςυςτιματοσ τα διαπιςτευτιρια
τουσ (όνομα χριςτθ και προςωπικό κωδικό πρόςβαςθσ) προκειμζνου να αποςφραγιςκοφν οι προςφορζσ.
Αμζςωσ μετά τθν παραπάνω διαδικαςία οι προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν. υγκεκριμζνα αποςφραγίςκθκαν οι
υποφάκελοι «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ – Σεχνικι προςφορά» των προςφορϊν με αποτζλεςμα να είναι δυνατι
πλζον θ πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τουσ. Επιςθμαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικι Προςφορά» δεν
αποςφραγίςκθκαν αφοφ, ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, αυτοί κα αποςφραγιςκοφν ςε
μεταγενζςτερο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ.
Μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν, θ Επιτροπι διαπίςτωςε ότι οι προςφζροντεσ είχαν
υποβάλλει προςφορά όπωσ παρακάτω:
3

α/α

Προμθκευτισ

Προςφορά

Σμιμα

1

Γ ΔΕΛΘΓΙΑΝΝΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

209742

1,2,3,4

2

ΙΑΣΡΙΔΘ ΙΩΘΦ ΚΑΙ ΙΑ Ε Ε

210535

4

ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
209960
4
ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΘ ΕΤΘΤΝΘ
Κατόπιν θ Επιτροπι αναηιτθςε από τθν αρμόδια Τπθρεςία για το διαγωνιςμό (Σμιμα Προμθκειϊν τθσ ΠΕ Θλείασ)
τουσ φυςικοφσ φακζλουσ των παραπάνω υποψιφιων προμθκευτϊν.
τθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι υπζγραψε δια μονογραφισ το περιεχόμενο των φυςικϊν φακζλων των προςφορϊν.
Θ επιτροπι αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ το περιεχόμενο των θλεκτρονικϊν και των φυςικϊν φακζλων των
ςυμμετεχόντων προμθκευτϊν κατζλθξε ότι οι φάκελοι και των τριϊν προμθκευτϊν ιταν πλιρεισ και ςφμφωνοι
με τισ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ.
Κατόπιν των ανωτζρω θ επιτροπι ειςθγείται τθν αποδοχι και των τριϊν προςφορϊν διότι υποβλικθκαν
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ.».
27. Σο από 01-03-2021 πρακτικό τθσ επιτροπισ Διενζργειασ Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν
προςφορϊν του διαγωνιςμοφ (με ςυςτθμικό αρικμό 105747) ςτο οποίο αναφζρονται τα εξισ:
“τον Πφργο ςιμερα 01/03/2021, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 09:00 π.μ., ςτα γραφεία του Σμιματοσ Προμθκειϊν,
τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Θλείασ ςτο Διοικθτιριο Πφργου, επί τθσ οδοφ Μανωλοποφλου 47,
ςυνεδρίαςε θ επιτροπι που ςυςτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 82/20201 (ΑΔΑ: 6ΡΕ87Λ6-ΟΚ2) απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, προκειμζνου να ςυντάξει το πρακτικό αποςφράγιςθσ
και αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν που υποβλικθκαν ςτον υπϋ αρικμ. πρωτ.
ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΘ/28321/763/03.02.2021 με ςυςτθμικό αρικμό 105747 ανοιχτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό κάτω των
ορίων για τθν προμικεια καυςίμων (αμόλυβδθ βενηίνθ, πετρζλαιο κζρμανςθσ και πετρζλαιο κίνθςθσ) και
λιπαντικϊν για ζνα ζτοσ για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Θλείασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 93.909,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.
3
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Αναλυτικά θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν ζχει ωσ εξισ:
τον Πφργο, ςτισ 01/03/2021, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 09:00 π.μ., ςτα γραφεία του Σμιματοσ Προμθκειϊν τθσ ΠΕ
Θλείασ ςτο Διοικθτιριο Πφργου, επί τθσ οδοφ Μανωλοποφλου 47, ςυνεδρίαςε θ επιτροπι προκειμζνου να
αποςφραγίςει και αξιολογιςει θλεκτρονικά τισ οικονομικζσ προςφορζσ που υποβλικθκαν ςτον προαναφερκζντα
θλεκτρονικό διαγωνιςμό. τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, που είχε απαρτία, παρζςτθςαν οι εξισ:
α/α
Ιδιότθτα ςτθν Επιτροπι
Ονοματεπϊνυμο
1

Πρόεδροσ

Ακαναςακόπουλοσ Αριςτείδθσ

2

Αναπλθρωματικό Μζλοσ

Χθνοφϊτθ Κωνςταντίνα

3

Μζλοσ

Λυκουργιϊτθσ Παραςκευάσ

τθν πλατφόρμα του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ) μετά τθν αποςφράγιςθ
των οικονομικϊν προςφορϊν ιταν ενεργζσ οι προςφορζσ: «Γ ΔΕΛΘΓΙΑΝΝΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» με αρικμό
209742, ΙΑΣΡΙΔΘ ΙΩΘΦ ΚΑΙ ΙΑ Ε Ε . με αρικμό 210535 και ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΘ
ΕΤΘΤΝΘ με αρικμό 209960.
Κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ με αρικμό 209742, διαπιςτϊκθκε:
ΣΜΘΜΑ 1
ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΘ
Α/Α
Π. Ε. ΘΛΕΙΑ
ΠΟΟΣΟ
ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΘ
ΛΙΣΡΑ
ΕΚΠΣΩΘ (%)
ΟΛΟΓΡΑΦΩ
ΠΕΝΣΕ ΚΟΜΜΑ ΕΠΣΑ ΣΟΙ
1
ΤΝΟΛΟ ΛΙΣΡΩΝ
27.000
5,7 %
ΕΚΑΣΟ
ΣΜΘΜΑ 2
ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΘ (DIESEL)
Α/Α
Π. Ε. ΘΛΕΙΑ
ΠΟΟΣΟ
ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΘ
ΛΙΣΡΑ
ΕΚΠΣΩΘ (%)
ΟΛΟΓΡΑΦΩ
ΠΕΝΣΕ ΚΟΜΜΑ ΕΠΣΑ ΣΟΙ
1
ΤΝΟΛΟ ΛΙΣΡΩΝ
43.000
5,7 %
ΕΚΑΣΟ
ΣΜΘΜΑ 3
ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΤΒΔΘ 95 ΟΚΣ.
Α/Α
Π. Ε. ΘΛΕΙΑ
ΠΟΟΣΟ
ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΘ
ΛΙΣΡΑ
ΕΚΠΣΩΘ (%)
ΟΛΟΓΡΑΦΩ
ΠΕΝΣΕ ΚΟΜΜΑ ΕΠΣΑ ΣΟΙ
1
ΤΝΟΛΟ ΛΙΣΡΩΝ
13.000
5,7 %
ΕΚΑΣΟ

Α/Α
1
2
3
4
5

ΣΜΘΜΑ 4
Μονάδα
Σιμι
Ποςότθτα
Μζτρθςθσ
Μονάδασ

Περιγραφι
Λάδι τφπου Diesel SAE 20W/50
(ςε ςυςκευαςία 5 λίτρων)
Λάδι Hydraulic ISO 68
(ςε ςυςκευαςία 20 λίτρων)
Γράςο ΕΡ 2
(ςε ςυςκευαςία 4 λίτρων)
Αντιψυκτικό
(ςε ςυςκευαςία 4 λίτρων)
Λάδι ATF (ςε ςυςκευαςία 1
λίτρου)

υνολικι υνολικι Σιμι
Χωρίσ φπα
με φπα

Λίτρα

140

3,27 €

457,80 €

567,67 €

Λίτρα

240

1,60 €

384,00 €

476,16 €

Λίτρα

80

3,73 €

298,40 €

370,02 €

Λίτρα

40

1,31 €

52,40 €

64,98 €

Λίτρα

25

3,20 €

80,00 €

99,20 €

6

Τγρά φρζνων DOT 4

Λίτρα

10

4,06 €

40,60 €

50,34 €

7

τουπί

Κιλά

25

2,60 €

65,00 €

80,60 €

1.378,20 €

1.708,97 €

ΤΝΟΛΟ
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Κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ με αρικμό 210535, διαπιςτϊκθκε:
ΣΜΘΜΑ 4
Μονάδα
Σιμι
υνολικι υνολικι Σιμι
Α/Α
Περιγραφι
Ποςότθτα
Μζτρθςθσ
Μονάδασ Χωρίσ φπα
με φπα
Λάδι τφπου Diesel SAE 20W/50
1
Λίτρα
140
2,03 €
284,20 €
352,40 €
(ςε ςυςκευαςία 5 λίτρων)
Λάδι Hydraulic ISO 68
2
Λίτρα
240
1,19 €
285,60 €
354,14 €
(ςε ςυςκευαςία 20 λίτρων)
Γράςο ΕΡ 2
3
Λίτρα
80
2,44 €
195,20 €
242,05 €
(ςε ςυςκευαςία 4 λίτρων)
Αντιψυκτικό
4
Λίτρα
40
1,99 €
79,60 €
98,70 €
(ςε ςυςκευαςία 4 λίτρων)
Λάδι ATF (ςε ςυςκευαςία 1
5
Λίτρα
25
2,42 €
60,50 €
75,02 €
λίτρου)
6

Τγρά φρζνων DOT 4

Λίτρα

10

3,00 €

30,00 €

37,20 €

7

τουπί

Κιλά

25

1,88 €

47,00 €

58,28 €

982,10 €

1217,80 €

ΤΝΟΛΟ

Κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ με αρικμό 209960, διαπιςτϊκθκε:
ΣΜΘΜΑ 4
Μονάδα
Σιμι
υνολικι υνολικι Σιμι
Α/Α
Περιγραφι
Ποςότθτα
Μζτρθςθσ
Μονάδασ Χωρίσ φπα
με φπα
Λάδι τφπου Diesel SAE 20W/50
1
Λίτρα
140
2,30 €
322,00 €
399,28 €
(ςε ςυςκευαςία 5 λίτρων)
Λάδι Hydraulic ISO 68
2
Λίτρα
240
1,40 €
336,00 €
416,64 €
(ςε ςυςκευαςία 20 λίτρων)
Γράςο ΕΡ 2
3
Λίτρα
80
3,50 €
280,00 €
347,20 €
(ςε ςυςκευαςία 4 λίτρων)
Αντιψυκτικό
4
Λίτρα
40
1,60 €
64,00 €
79,36 €
(ςε ςυςκευαςία 4 λίτρων)
Λάδι ATF (ςε ςυςκευαςία 1
5
Λίτρα
25
2,50 €
62,50 €
77,50 €
λίτρου)
6

Τγρά φρζνων DOT 4

Λίτρα

10

3,55 €

35,50 €

44,02 €

7

τουπί

Κιλά

25

2,60 €

65,00 €

80,60 €

1.165,00 €

1.444,60 €

ΤΝΟΛΟ

Θ μοναδικι οικονομικι προςφορά για το Πετρζλαιο Θζρμανςθσ, Πετρζλαιο Κίνθςθσ και Βενηίνθ Αμόλυβδθ
δίνεται με ποςοςτό ζκπτωςθσ 5,7% ενϊ για το τμιμα 4 οι τιμζσ όλων των προςφορϊν δεν ξεπερνοφν τθν
ανϊτατθ τιμι που ζχει οριςτεί ςτθ διακιρυξθ ανά είδοσ.
Κατόπιν των ανωτζρω θ Επιτροπι ειςθγείται:
1. Σθν αποδοχι όλων των οικονομικϊν προςφορϊν.
2. Σμιμα 1, Σμιμα 2, Σμιμα 3: Σθν ανάδειξθ τθσ εταιρείασ «Γ ΔΕΛΘΓΙΑΝΝΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», με αρικμό
προςφοράσ 209742, ωσ προςωρινοφ αναδόχου
3. Σμιμα 4: Σθν ανάδειξθ τθσ εταιρείασ «ΙΑΣΡΙΔΘ ΙΩΘΦ ΚΑΙ ΙΑ Ε Ε .», με αρικμό προςφοράσ 210535, ωσ
προςωρινοφ αναδόχου
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ Επιτροπι ςυνζταξε το παρόν πρακτικό, το υπζγραψε ςε τρία (3)
αντίγραφα και το παρζδωςε ςτθν υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό (Σμιμα Προμθκειϊν Π.Ε. Θλείασ τθσ
ΠΔΕ) ςυνοδευόμενο από ζνα ψθφιακά υπογραμμζνο ψθφιακό αντίγραφο το οποίο ανζβαςε ςτο Εκνικό φςτθμα
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων προκειμζνου να υποβλθκεί προσ ζγκριςθ ςτθν Οικονομικι Επιτροπι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.»
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Ειςθγείται :
1. Σθν ζγκριςθ του από 24-02-2021 πρακτικοφ τθσ επιτροπισ Διενζργειασ Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν τθσ αρικ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΘ/28321/763/03-02-2021
(ΑΔΑΜ:21PROC008084887) Διακιρυξθσ του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων, με αρικμό
ςυςτιματοσ 105747, για τθν «προμικεια καυςίμων (αμόλυβδθ βενηίνθ, πετρζλαιο κζρμανςθσ και πετρζλαιο
κίνθςθσ) και λιπαντικϊν για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Θλείασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για ζνα
ζτοσ, ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 93.909,00 € 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 και με
κριτιριο κατακφρωςθσ για τα λιπαντικά τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ»
με το οποίο θ επιτροπι διενζργειασ – αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν του εν λόγω διαγωνιςμοφ
ειςθγείται τθν αποδοχι των προςφορϊν των εταιρειϊν :
1. Γ ΔΕΛΘΓΙΑΝΝΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ για τα τμιματα 1,2,3 και 4
2. ΙΑΣΡΙΔΘ ΙΩΘΦ ΚΑΙ ΙΑ Ε Ε για το τμιμα 4
3. ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΘ ΕΤΘΤΝΘ για το τμιμα 4
2. Σθν ζγκριςθ του από 01-03-2021 πρακτικοφ τθσ επιτροπισ Διενζργειασ Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν τθσ αρικ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΘ/28321/763/03-02-2021
(ΑΔΑΜ:21PROC008084887) Διακιρυξθσ του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων, με αρικμό
ςυςτιματοσ 105747, για τθν «προμικεια καυςίμων (αμόλυβδθ βενηίνθ, πετρζλαιο κζρμανςθσ και πετρζλαιο
κίνθςθσ) και λιπαντικϊν για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Θλείασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για ζνα
ζτοσ, ςυνολικισ δαπάνθσ ζωσ του ποςοφ των 93.909,00 € 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 και με
κριτιριο κατακφρωςθσ για τα λιπαντικά τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ»
και τθν ανάδειξθ ωσ προςωρινϊν μειοδοτϊν των παρακάτω οικονομικϊν φορζων:
1. Σθσ εταιρείασ «Γ. ΔΕΛΘΓΙΑΝΝΘ Α.Ε.» για τα τμιματα 1, 2 και 3 με προςφερόμενθ ζκπτωςθ 5,7% επί τθσ
εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του καυςίμου ςτο Νομό Θλείασ, όπωσ αυτι
ορίηεται ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ.
2. Σθσ εταιρείασ «ΙΑΣΡΙΔΘ ΙΩΘΦ ΚΑΙ ΙΑ Ε Ε» για το τμιμα 4 με ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι 1.217,80€.
3. Σθ ςυνζχιςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ με τθν πρόςκλθςθ για υποβολι των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ ςτουσ ανωτζρω προςωρινοφσ μειοδότεσ

Η 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
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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 Ηλεκτρονικισ 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.: 56198/1501/02-03-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ τθσ
Π.Ε. Ηλείασ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει το από 24-02-2021 πρακτικό τθσ επιτροπισ διενζργειασ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν τθσ αρικ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/28321/763/03-02-2021
(ΑΔΑΜ:21PROC008084887) Διακιρυξθσ του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων, με
αρικμό ςυςτιματοσ 105747, για τθν «προμικεια καυςίμων (αμόλυβδθ βενηίνθ, πετρζλαιο κζρμανςθσ
και πετρζλαιο κίνθςθσ) και λιπαντικϊν για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Π.Ε. Ηλείασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ

Ελλάδασ

για

ζνα

ζτοσ,

ςυνολικισ

δαπάνθσ

ζωσ

του

ποςοφ

των

93.909,00€

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ, ανά τμιμα του διαγωνιςμοφ, το
υψθλότερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ για ζκαςτο είδοσ
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καυςίμου μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ τθσ περιοχισ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν
Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και με κριτιριο κατακφρωςθσ για
τα λιπαντικά τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ», ςφμφωνα με το
οποίο γίνονται αποδεκτζσ οι προςφορζσ των εταιρειϊν:
1.

Γ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ για τα τμιματα 1,2,3 και 4

2.

ΙΑΣΡΙΔΗ ΙΩΗΦ ΚΑΙ ΙΑ Ε Ε για το τμιμα 4

3.

ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ για το τμιμα 4

Β) Εγκρίνει το από 01-03-2021 πρακτικό τθσ επιτροπισ διενζργειασ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν τθσ ωσ άνω Διακιρυξθσ.

Γ) Αναδεικνφει ωσ προςωρινοφσ αναδόχουσ τουσ παρακάτω οικονομικοφσ φορείσ:
1.

Σθν εταιρεία «Γ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.» για τα τμιματα 1, 2 και 3 με προςφερόμενθ ζκπτωςθ 5,7% επί

τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ μζςθσ τιμισ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του καυςίμου ςτο Νομό Ηλείασ,
όπωσ αυτι ορίηεται ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν Τγρϊν Καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και
Ανταγωνιςτικότθτασ.
2.

Σθν εταιρεία «ΙΑΣΡΙΔΗ ΙΩΗΦ ΚΑΙ ΙΑ Ε Ε» για το τμιμα 4 με ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι

1.217,80€.

Δ) Εγκρίνει τθ ςυνζχιςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ με τθν πρόςκλθςθ για υποβολι των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςτουσ ανωτζρω προςωρινοφσ αναδόχουσ.

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.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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