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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15
15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 3η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/127112/678/29-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Κατσαρή - Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

8.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

9.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
(τηλεδιάσκεψη)
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Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Τσούμα Βασιλική, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Έγκριση
των Πρακτικών Νο1 και Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού για την
προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) για τις
ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για δύο (2) έτη από
την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμός έως 559.932,00€ (με Φ.Π.Α.). Β) Ανάδειξη προσωρινών
αναδόχων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/122875/7474/26-04-2022 εισήγησή του ως Αντιπεριφερειάρχης
Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. / Δ/νση Οικονομικού –
Δημοσιονομικού Ελέγχου – Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι
Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Την αριθμ. 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79Β’/15.1.2021) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ.178/26.11.2020
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 248595/27.12.2016 του
Γενικού Γραμματέα, σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309/Β’/30.12.2016).
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
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7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’ αριθμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
8. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
9. Την υπ’ αριθμ. 9406/191/13-1-2022 (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
10.Την υπ’ αριθμ. 9405/190/13-1-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β/20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11.Την υπ. αριθμ. 9456/193/14-1-2022 (ΦΕΚ 26/τ. ΥΟΔΔ /20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
12.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α και β βαθμού και
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α βαθμού» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020), που αντικατέστησε το άρθρο
176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’) «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών»
13.Την υπ’ αριθ. 71/2021 (ΑΔΑ:Ω8ΣΝ7Λ6-4Ι3) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, «Έγκριση
προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2022». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως
προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 234546/31-12-2021 (ΑΔΑ:6ΝΥΦΟΡ1Φ-ΡΙΣ) απόφαση
του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
14.Την αριθμ. 5/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης του προγράμματος Προμηθειών
έτους
15.Το αριθμ. πρωτ. 27654/2038/31-1-2022 αίτημα στον Διατάκτη
16.Τις αριθμ. 1044/2022, 1047/2022 και 1048/2022 αποφάσεις πολυετούς ανάληψης
17.Την αριθμ. 164/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της αριθμ. πρωτ.
74062/4854/11-3-2022 διακήρυξης
18.Την αριθμ. πρωτ. 74062/4854/11-3-2022 διακήρυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προμήθεια
καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών
έδρας και Π.Ε. Αχαϊας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης
19.Τα πρακτικά Νο1 και Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται
παρακάτω:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη,
πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και Π.Ε. Αχαϊας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης,
Στην Πάτρα, την 20/04/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού-Δημ/κού
Ελέγχου/Τμήμα Προμηθειών, επί της οδού Πανεπιστημίου 254 Κτήριο Β’, συνεδρίασε η επιτροπή που
συστήθηκε με την υπ. αριθ. 164/2022 (ΑΔΑ: 6ΥΩΤ7Λ6-ΓΘΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά συμμετοχής και
τις τεχνικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 156450 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. πρωτ.
74062/4854/11-3-2022 διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη
βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και Π.Ε. Αχαϊας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής δαπάνης έως του
ποσού των 559.932,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα του διαγωνισμού.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
1. Βάκρου Ελένη , υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοίκησης, ως πρόεδρος
2. Κουμαδωράκη Χρυσή, υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου
3. Ράπτη Πολυξένη, υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. πρωτ. 74062/4854/11-3-2022 ανωτέρω διακήρυξη και το
νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής :
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Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε
αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως
αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 156450. Η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 14/04/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59 και
ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 20/04/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), της προέδρου της, επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 156450 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό οι παρακάτω
προσφορές:
Χρόνος
τιμής
Αρμόδιος
Προσφορά
Προμηθευτής
προσφοράς
ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΤΑΝΤΑΚΗΣ
ΚΟΤΑΝΤΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ
273613
09/04/2022 09:13:28
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ ΣΤΑΪΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 275783
14/04/2022 20:39:50
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε
274623
13/04/2022 14:26:50
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό
των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια
τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι
προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής & Τεχνική Προσφορά» των προσφορών με
αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.
Κατόπιν η επιτροπή αναζήτησε από την αρμόδια Υπηρεσία για το διαγωνισμό (της Δ/νσης Οικονομικού-Δημ/κού
Ελέγχου/Τμήμα Προμηθειών) τους φυσικούς φακέλους των προσφερόντων με τα δικαιολογητικά τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή και διαπίστωσε ότι είχαν αποσταλθεί εμπρόθεσμα, έλαβαν
τους κάτωθι αριθμούς πρωτοκόλλου και περιείχαν τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην διακήρυξη.
1. ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΤΑΝΤΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: αρ. πρωτ. 108128/6631/12-4-2022
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε: αρ. πρωτ. 116312/7015/18-4-2022
3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ: αρ. πρωτ. 111633/6810/14-4-2022
Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» των προσφερόντων και διαπίστωσε ότι ήταν σύμφωνες με τους όρους και
της προϋποθέσεις της υπ. αριθ. πρωτ. 74062/4854/11-3-2022 διακήρυξης, ήτοι, οι προσφέροντες κατέθεσαν
ηλεκτρονικά το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και πληρούν τα κριτήρια σύμφωνα με τους όρους
της Διακήρυξης του διαγωνισμού. Επιπλέον επιβεβαιώθηκε η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών
συμμετοχής.
Για το Τμήμα Α υποβλήθηκαν οι κάτωθι προσφορές:
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε
• ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ
Για το Τμήμα Β υποβλήθηκαν οι κάτωθι προσφορές:
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε
• ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ
Για το Τμήμα Γ υποβλήθηκαν οι κάτωθι προσφορές:
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε
• ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ
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• ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΤΑΝΤΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Για το Τμήμα Δ υποβλήθηκαν οι κάτωθι προσφορές:
• ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ
Για το Τμήμα Ε υποβλήθηκαν οι κάτωθι προσφορές:
• ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ
Για το Τμήμα ΣΤ υποβλήθηκαν οι κάτωθι προσφορές:
• ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ
Για τα Τμήματα Ζ, Η, Θ, Ι δεν υποβλήθηκαν προσφορές
Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων, η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία, τους όρους και τις
προδιαγραφές της διακήρυξης,
Προτείνει ομόφωνα
1. Την έγκριση του παρόντος πρακτικού Νο1
2. Κήρυξη των τμημάτων Ζ, Η, Θ, Ι άγονων
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η Επιτροπή Αξιολόγησης συνέταξε το
παρόν πρακτικό, το καθαρόγραψε, το υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και το παρέδωσε στην υπηρεσία
που διενεργεί το διαγωνισμό, προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη,
πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και Π.Ε. Αχαϊας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης,
Στην Πάτρα, την 21/04/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού-Δημ/κού
Ελέγχου/Τμήμα Προμηθειών, επί της οδού Πανεπιστημίου 254 Κτήριο Β’, συνεδρίασε η επιτροπή που
συστήθηκε με την υπ. αριθ. 164/2022 (ΑΔΑ: 6ΥΩΤ7Λ6-ΓΘΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τους φακέλους των οικονομικών
προσφορών που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 156450 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. πρωτ.
74062/4854/11-3-2022 διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη
βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και Π.Ε. Αχαϊας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής δαπάνης έως του
ποσού των 559.932,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα του διαγωνισμού.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
4. Βάκρου Ελένη , υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοίκησης, ως πρόεδρος
5. Κουμαδωράκη Χρυσή, υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου
6. Ράπτη Πολυξένη, υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. πρωτ. 74062/4854/11-3-2022 ανωτέρω διακήρυξη, το
πρακτικό Νο1 της επιτροπής και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε
αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως
αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 156450. Η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 14/04/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59 και
ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 20/04/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
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Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, συνδέθηκε στο
σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), της προέδρου της
και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 156450, προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Η επιτροπή
επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό των
οικονομικών προσφορών. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και
συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Οικονομική Προοσφοά» των προσφερόντων με αποτέλεσμα
να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.
Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Οικονομική
Προσφορά» των προσφερόντων και διαπίστωσε ότι ήταν σύμφωνες με τους όρους και της προϋποθέσεις της
υπ. αριθ. πρωτ. 74062/4854/11-3-2022 διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι ανάδοχος ανά τμήμα του διαγωνισμού
αναδεικνύεται αυτός που προσέφερε το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε
διαμορφούμενης για έκαστο είδος καυσίμου (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης)
μέσης λιανικής τιμής πώλησης της περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.fuelprices.gr). Οι οικονομικές τους προσφορές ανά
τμήμα έχουν ως εξής:
Για το Τμήμα Α:
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε: έκπτωση 3%
• ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ: έκπτωση 1,1 %
Οικονομικότερη αναδεικνύεται η προσφορά της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε με ποσοστό
έκπτωσης 3%
Για το Τμήμα Β::
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε: έκπτωση 3%
• ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ: έκπτωση 1,1 %
Οικονομικότερη αναδεικνύεται η προσφορά της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε με ποσοστό
έκπτωσης 3%
Για το Τμήμα Γ:
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ: έκπτωση 3%
• ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε: έκπτωση 1,1 %
• ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΤΑΝΤΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: έκπτωση 1,52% (το ποσό της έκπτωσης
προέκυψε έπειτα από αναγωγή που έγινε από την επιτροπή αξιολόγησης στην οικονομική προσφορά που
υπέβαλλε ο προσφέρων καθώς το ποσοστό έκπτωσης δεν πρόκυπτε απευθείας από αυτή)
Οικονομικότερη αναδεικνύεται η προσφορά της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ με ποσοστό
έκπτωσης 3%
Για το Τμήμα Δ:
• ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ: έκπτωση 0,1 %
Οικονομικότερη αναδεικνύεται η προσφορά της εταιρείας ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ με ποσοστό
έκπτωσης 0,1%
Για το Τμήμα Ε:
• ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε: έκπτωση 0,1 %
Οικονομικότερη αναδεικνύεται η προσφορά της εταιρείας ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε με ποσοστό
έκπτωσης 0,1%
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Για το Τμήμα ΣΤ:
• ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ: έκπτωση 0,1 %
Οικονομικότερη αναδεικνύεται η προσφορά της εταιρείας ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε με ποσοστό
έκπτωσης 0,1%
Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων, η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία, τους όρους και τις
προδιαγραφές της διακήρυξης,
Προτείνει ομόφωνα
3. Την έγκριση του παρόντος πρακτικού Νο2
4. Ανάδειξη της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε ως προσωρινού αναδόχου για τα τμήματα Α, Β
και Γ με ποσοστό έκπτωσης 3%
5. Ανάδειξη της εταιρείας ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ ως προσωρινού αναδόχου για τα τμήματα Δ, Ε και
ΣΤ με ποσοστό έκπτωσης 0,1 %
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η Επιτροπή Αξιολόγησης συνέταξε το
παρόν πρακτικό, το καθαρόγραψε, το υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και το παρέδωσε στην υπηρεσία
που διενεργεί το διαγωνισμό, προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την:
1. Έγκριση των πρακτικών Νο1 και Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και
πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και Π.Ε. Αχαϊας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.
2. Ανάδειξη της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε ως προσωρινού αναδόχου για τα τμήματα Α, Β
και Γ με ποσοστό έκπτωσης 3
3. Ανάδειξη της εταιρείας ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ ως προσωρινού αναδόχου για τα τμήματα Δ, Ε και
ΣΤ με ποσοστό έκπτωσης 0,1 %
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τους προϋπολογισμούς έτους 2022, 2023 και 2024 της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και συγκεκριμένα από τους ΚΑΕ 02.00.072.1511.01.1122, 02.01.072.1511.01.1231, και
02.01.072.1512.01.1231. Για τον σκοπό αυτό έχουν εκδοθεί οι αριθμ. 1044/2022, 1047/2022 και 1048/2022
αποφάσεις πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
•

Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
•

Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
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Α) Εγκρίνει τα Πρακτικά Νο1 και Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη,
πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και Π.Ε. Αχαΐας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμός
έως 559.932,00€ (με Φ.Π.Α.).

Β) Αναδεικνύει ως προσωρινούς αναδόχους:
i. τον οικονομικό φορέα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε για τα τμήματα Α, Β και Γ με ποσοστό
έκπτωσης 3%.
ii. τον οικονομικό φορέα ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ για τα τμήματα Δ, Ε και ΣΤ με ποσοστό
έκπτωσης 0,1 %.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τους προϋπολογισμούς έτους 2022, 2023 και 2024 της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα από τους ΚΑΕ 02.00.072.1511.01.1122, 02.01.072.1511.01.1231,
και 02.01.072.1512.01.1231. Για τον σκοπό αυτό έχουν εκδοθεί οι αριθμ. 1044/2022, 1047/2022 και
1048/2022 αποφάσεις πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
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