
 

 

 

Πρακτικό 2-3ΕΠ/2019 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ για τις Δομές  φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της 

ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές  Ωραιοκάστρου, Ταγαράδων , Πυλαίας ), στην 

Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) και στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας  

( CPV ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ: 09132100-4 , 09134100-8 , 09133000-0 ) 

 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 19η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 

μμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο υποκατάστημα της Αστικής Μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας, που φέρει την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση 

Υποστήριξης Νέων», στην οδό Εγνατίας 30, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού 

του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την από 31-12-

2018 απόφαση των νομίμων εκπροσώπων της ΑΡΣΙΣ προκειμένου να εκφέρει γνώμη 

και να εισηγηθεί στο αρμόδιο όργανο της ΑΡΣΙΣ τις αναγκαίες διαδικασίες για τη 

διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια πετρελαίου 

θέρμανσης κατ’ οίκον, σύμφωνα με την με αριθμ. 3/2019 Διακήρυξη, η οποία 

δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC004388916   

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρούσες: 

1) Ακαντζιλιώτη Κυριακή, Πρόεδρος 

2) Μότσιου Βασιλική, μέλος 

3) Αντιγόνη Μυρίδου, μέλος 

 Η Επιτροπή της διενέργειας του  Διαγωνισμού   λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι 

στιγμής δεν έχει υποβληθεί συνολικά ικανοποιητικός αριθμός προσφορών, ενώ 

για ΤΜΗΜΑΤΑ   του διαγωνισμού δεν έχουν υποβληθεί καθόλου προσφορές  από 

οικονομικούς φορείς  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

1. την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών στον ως άνω ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ για τις Δομές  φιλοξενίας 

ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές  Ωραιοκάστρου, 



 

Ταγαράδων , Πυλαίας ), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) και στη Μακρινίτσα 

Βόλου – Μαγνησίας - CPV ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ: 09132100-4 , 09134100-8 , 09133000-0, 

συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας  23.137,10€ χωρίς Φ.Π.Α. ποσοστού 24%  και 

28.690,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, και με κριτήριο κατακύρωσης  το 

προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε  μονάδες επί τοις εκατό (%) επί της 

νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του αντίστοιχου ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΚΙΝΗΣΗΣ  κατά την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο 

Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην 

Περιφερειακή Ενότητα της ζητούμενης προμήθειας   για  κάθε ΤΜΗΜΑ και  κάθε ΕΙΔΟΣ 

καυσίμου .   

2. Ορίζει νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ορίζεται την 

26η Φεβρουαρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 16:00 μ.μ.  

3. Ορίζει νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 26/02/2019 , ημέρα Τρίτη   και 

ώρα 17.00 μ.μ. 

  

    Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται και θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr  

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΚΑΝΤΖΙΛΙΩΤΗ                                                      ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΤΣΙΟΥ 

 

                                                                                                      

                                                                                                   ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΥΡΙΔΟΥ 

http://www.arsis.gr/
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