
 

 

                                                                                                

 - 1 - 

 

 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ. & Κ.Ο. 

 

 
 

Ιωάννινα,   29   Σεπτεµβρίου 2017 

Αριθµ.Πρωτ. :  οικ.  145071 

Ταχ. ∆/νση : Βορείου Ηπείρου 20 
454 45  Ιωάννινα 

 
C.P.V. :  09135100-5/ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
               09134100-8/ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
                
 

Τηλεφ. :   26513 60319, 339 
Fax : 26513 60341 

Ιστοσελίδα 
Εmail                  
Πληροφορίες 
 

: 
: 
: 
 

  www.apdhp-dm.gov.gr 
akarali@apdhp-dm.gov.gr 
Ιωάννα Καραλή,  
Αντώνιος Μαυράκος 
 

 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Για συµµετοχή σε διαδικασία διαπραγµάτευσης, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, για την 
ανάδειξη προµηθευτή/ών υγρών καυσίµων θέρµανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της  
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, που εδρεύουν σε Άρτα, 
Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Γρεβενά, Καστοριά και Κοζάνη (Κοζάνη-Βλάστη-Τσοτύλι)  καθώς και 
καυσίµων θέρµανσης – κίνησης των Συνοριακών Σταθµών Μαυροµατίου και 
Κρυσταλλοπηγής, όπως περιγράφονται στην αριθµ. 1/2017 διακήρυξη. 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Τις διατάξει του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

3. Την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 122/2012 (ΦΕΚ 215/Α) «Κανονισµός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.)».  

5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  
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6. Τις διατάξεις του Π.∆. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 
∆υτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21 /Α’) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις».  

8. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4325 (ΦΕΚ 47/Α’) «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – καταπολέµηση 
γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών κι άλλες διατάξεις».  

9. Την µε αριθµ. 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µε την οποία διορίστηκε Συντονιστής 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας ο Μιχελάκης Βασίλειος του Πολυκάρπου 
(ΦΕΚ 250/τ. ΥΟ∆∆/26-05-2017 – Α∆Α:ΩΩΓΦ465ΧΘ7-Κ4Ω).  

10. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και 
την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

11. Την µε αριθµ. πρωτ. 12262/30-01-2017 απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας και     Αξιολόγησης 
ανοικτών διαγωνισµών που αφορούν την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε την αριθµ. 131504/11-09-2017 οµοία. 

12. Την µε αριθµ. πρωτ. 12666/31-01-2017 Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Ενστάσεων & προσφυγών 
που αφορούν  τη διεξαγωγή των διαγωνισµών από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας. 

13. Την µε αριθµ. 1/2017 ∆ιακήρυξη (Αριθµ. πρωτ. : 15904/06-02-2017, Α∆Α : ΨΦΕΜΟΡ1Γ-40Η  και 
Α∆ΑΜ : 17PROC005773276). 

14. Το µε αριθµ.1/(διακ.1/2017)/22-03-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού. 

15. Την µε αριθµ  41513/27-03-2017 (Α∆Α : Ψ1ΝΞΟΡ1Γ-ΘΨΜ) Απόφαση έγκρισης του ανωτέρω 
πρακτικού. 

16. Το µε αριθµ. 2/(διακ.1/2017)/31-03-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού. 

17. Την µε αριθµ. 50355/11-04-2017  (Α∆Α : ΩΕΣΤΟΡ1Γ-402) Απόφαση έγκρισης του ανωτέρω 
πρακτικού. 

18. Το γεγονός ότι για δεκαεννέα (19) τµήµατα [Τµήµατα 1,2,3,4,5,6,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30], 
που αφορούσαν την προµήθεια καυσίµων για τις υπηρεσίες της ΑΠ.∆.ΗΠ.-∆.Μ. που εδρεύουν σε Άρτα,  
Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Βλάστη και Τσοτύλι Κοζάνης καθώς και για τους 
συνοριακούς σταθµούς Μαυροµατίου και Κρυσταλλοπηγής, ο διαγωνισµός απέβη άγονος   δεδοµένου ότι δεν 
κατατέθηκε καµιά προσφορά.  

19. Το γεγονός ότι για τα τµήµατα 2, 4, 17, 19, 21, 23, και 26 (καύσιµα κίνησης Άρτα, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, 
Γρεβενών, Καστοριάς, Καστοριάς, Κοζάνης και Τσοτυλίου Κοζάνης) εκτιµώµενης αξίας 63.422,99 € χωρίς 
Φ.Π.Α., λόγω της επιτακτικής ανάγκης κάλυψης των υπηρεσιών µας µε καύσιµα κίνησης  εφαρµόστηκαν οι 
διατάξεις της  παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2017 δεδοµένου ότι τόσο  η συνολική εκτιµώµενη αξία των 
τµηµάτων όσο (και  κάθε µεµονωµένου τµήµατος)   είναι µικρότερη από 80.000,00 € και δεν  υπερβαίνει  το 
20% της συνολικής αξίας όλων των τµηµάτων  στις οποίες έχει διαιρεθεί η προτεινόµενη προµήθεια (63.422,99 
€ έναντι ανώτατου ορίου 63.693,45 €). 

20. Το µε αριθµ. 65198/15-05-2017  έγγραφό µας προς την  Ενιαία Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων, µε το οποίο 
αιτηθήκαµε τη σύµφωνη γνώµη για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση για τα 
υπόλοιπα τµήµατα. 

21. Την µε αρίθµ. 48/14-06-2017 σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) προς την Υπηρεσία µας για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγµάτευσης. 

22.  Την µε αριθµ. 143894/27-09-2017 (Α∆Α : 7ΗΝ6ΟΡ1Γ-7ΕΓ) Απόφαση της Απ.∆.Ηπ.-∆.Μ. περί  
προσφυγής σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγµάτευσης για την ανάδειξη προµηθευτή/ών υγρών 
καυσίµων θέρµανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 
∆υτικής Μακεδονίας, που εδρεύουν σε Άρτα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Γρεβενά, Καστοριά και Κοζάνη 
(Κοζάνη-Βλάστη-Τσοτύλι)  καθώς και καυσίµων θέρµανσης – κίνησης των Συνοριακών Σταθµών 
Μαυροµατίου και Κρυσταλλοπηγής, όπως περιγράφονται στην αριθµ. 1/2017 διακήρυξη. 
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Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε  

 

Όλους τους ενδιαφερόµενους να  λάβουν µέρος στην από το νόµο προβλεπόµενη διαδικασία 
διαπραγµάτευσης για την προµήθεια υγρών καυσίµων (πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου 
κίνησης) συνολικής (εκτιµώµενης) ποσότητας 112.100 λίτρων και συνολικού προϋπολογισµού 
εκατό δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και οκτώ λεπτών (112.691,08 €) 
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) ή ενενήντα χιλιάδων οκτακοσίων εβδοµήντα εννέα 
ευρώ και ενενήντα λεπτών  (90.879,90 €), (χωρίς Φ.Π.Α.),  για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 
της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, που εδρεύουν σε Άρτα, 
Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Γρεβενά,  Καστοριά και Κοζάνη (Κοζάνη-Βλάστη-Τσοτύλι) καθώς και 
των Συνοριακών Σταθµών Μαυροµατίου και Κρυσταλλοπηγής, όπως περιγράφονται στην 
αριθµ. 1/2017 διακήρυξη, για τα οποία ο προηγηθείς διαγωνισµός απέβη άγονος, κατ’ εφαρµογή 
των διατάξεων του ν.4412/2016, άρθρο 32, παρ. 2, περ. α.,  σύµφωνα µε την αριθµ. 48/14-06-
2017 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων περί παροχής σύµφωνης 
γνώµης. 

 
Ο συνολικός Προϋπολογισµός και οι (εκτιµώµενες) ποσότητες,  όπως διαµορφώνονται ανά  
τµήµα  (Οµάδα Υπηρεσιών  και κατηγορία καυσίµων), αναλύεται,  ως εξής: 

ΟΜΑ∆Α 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α Τµήµατος 
(Α/Α 1/2017 * ) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΑΝΑ 
ΤΜΗΜΑ  

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  

ΑΞΙΑ ΑΝΑ 
ΤΜΗΜΑ  

(ΕΥΡΩ εκτός 
Φ.Π.Α)  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  
ΑΞΙΑ ΑΝΑ 
ΤΜΗΜΑ  

(ΕΥΡΩ  µε 
Φ.Π.Α)  

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ. 
ΑΡΤΑΣ 1 (1) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ             5.000             4.075,000            5.053,000   

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ. 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2 (3) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ              4.000              3.264,000             4.047,360   

Σ.Σ. 

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 

3 (5) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ              8.000              6.528,000             8.094,720   

4 (6) ΚΙΝΗΣΗΣ                 400                  424,800                526,752   

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 5 (16) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ              3.500              3.489,500             4.326,980   

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 6 (18) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ              2.000              1.626,000             2.016,240   

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 7 (20) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ            12.000              9.828,000          12.186,720   

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 8 (22) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ              7.000              5.558,000             6.891,920   

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 
(ΒΛΑΣΤΗ) 9 (24) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ              8.000              6.352,000             7.876,480   

ΥΠ.ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 10 (25) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ              6.000              4.764,000             5.907,360   

Σ.Σ. 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 

11 (29) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ            55.000            43.725,000          54.219,000   

12 (30) ΚΙΝΗΣΗΣ              1.200              1.245,600             1.544,544   

ΣΥΝΟΛΟ     112.100   90.879,90 112.691,076 
        * Εντός παρένθεσης ο α/α τµήµατος όπως περιγράφεται στη διακήρυξη 1/2017). 
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Τρόπος -Χρόνος Υποβολής Προσφορών  
 
 

Η διαδικασία διαπραγµάτευσης θα  πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος (Α/Α συστήµατος του 
αρχικού διαγωνισµού 38369). 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 
που ορίζει η παρούσα πρόσκληση στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και το άρθρο 15  της 
αριθµ. 56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Η ∆ιαδικτυακή πύλη  
www.promitheus.gov.gr   
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 
29-09-2017 

 
29-09-2017 

 
ηµέρα :  12/10/2017 

 
ώρα    :   15.00 µ.µ. 

 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και άρθρο 9 της αριθµ. 56902/215/19-05-2017 
(1924/Β’) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του 
ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική 
ανακοίνωσή της. 

 
Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα (ανά 
οµάδα υπηρεσιών και κατηγορία καυσίµων), όπως αναλύονται  στον ανωτέρω πίνακα. 

� Σε κάθε περίπτωση οι υποβαλλόµενες  προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν 
υποχρεωτικά  το σύνολο των ανά κατηγορία καυσίµων (καύσιµα θέρµανσης – καύσιµα 
κίνησης).   
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� Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισµένα από τα είδη κάθε τµήµατος ή και για 
µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας Τµήµατος/Τµηµάτων θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

� Οι ποσότητες κατά κατηγορία/είδος καυσίµου, µπορεί να διαφοροποιούνται και θα 
αποτελούν συνάρτηση της συνολικής προεκτιµώµενης αξίας που δεν µπορεί να 
µεταβληθεί. 

∆εν απαιτούνται δικαιολογητικά συµµετοχής – εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

Η Τεχνική και η Οικονοµική προσφορά θα υποβληθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 
2.1 και 2.2. του άρθρου 4 του Αναλυτικού Τεύχους της διακήρυξης  1/2017. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στη διακήρυξη 1/2017 ∆ιακήρυξη (Αριθµ. πρωτ. : 
15904/06-02-2017, Α∆Α : ΨΦΕΜΟΡ1Γ-40Η  και Α∆ΑΜ : 17PROC005773276). 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης παρέχονται στα τηλέφωνα: 
2651360319 (Ιωάννα Καραλή), 2651360339 (Αντώνιος Μαυράκος). 

Η παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στα κατά τόπους Επιµελητήρια και αναρτάται στην 
ιστοσελίδα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας www. apdhp-
dm.gov.gr καθώς και στους Πίνακες Ανακοινώσεων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού και των 
Τµηµάτων ∆ιοικητικού Οικονοµικού ανά Περιφερειακή Ενότητα.  
 

 
 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠ.∆.ΗΠ-∆.Μ. 

 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
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