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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1-8ΝΕ/2019 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ  της ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ 
για την Εγκριση πρακτικού 1-8ΕΠ/2019 της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την 

προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ), ΚΑΙ ΣΤΗ 

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΒΟΛΟΥ – ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»  

(ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 Αρ. Πρόσκλησης: 8/2019 - (CPV) : 09132100-4, 09133000-0 
 

------------- 
 Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα 08-03-2019  και ώρα 11:00 π.μ. , στο υποκατάστημα της 
Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, που φέρει την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική 
Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», στην οδό Λέοντος Σοφού 26 και Εγνατίας, συνήλθαν σε 
συνεδρίαση οι νόμιμοι εκπρόσωποί της , κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της .  
Παρέστησαν οι: 
1.Νικόλαος Γαβαλάς 
2. Αικατερίνη Πούτου 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αναγνώσθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και 
ακολούθησε  διαλογική συζήτηση και λήψη απόφασης επ΄αυτών , ως ακολούθως . 

Θέμα ΜΟΝΟ : Εγκριση πρακτικού 1-8ΕΠ/2019  της Επιτροπής Διενέργειας του 
Διαγωνισμού για την προμήθεια «για την προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ  
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ) ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΒΟΛΟΥ – ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  Αρ. 
Πρόσκλησης: 8/2019 - (CPV) : 09132100-4, 09133000-0) με κριτήριο κατακύρωσης το 
προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε  μονάδες επί τοις εκατό (%) επί της 
νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης αντιστοιχου ΚΑΥΣΙΜΟΥ  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  ΚΑΥΣΙΜΟΥ  και ανακήρυξη 
προσωρινού αναδόχου 
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 Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της ΑΡΣΙΣ επί του άνω θέματος της ημερήσιας διάταξης, 
αφού έλαβαν υπόψη: 

Ι. Το από 08-03-2019 και με αριθ. 1-8ΕΠ/2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού για την   αποσφράγιση των υποβληθέντων φακέλων τεχνικών και 
οικονομικών προσφορών, το οποίο αναφέρει:    

  

Σήμερα,  08/03/2019 ημέρα Τετάρτη   και ώρα  10.00 π.μ., στο  υποκατάστημα 
της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, που φέρει την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ - 
Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», στην οδό Εγνατίας 30, παρευρέθησαν οι: 

1)  Κυριακή Ακαντζιλιωτη , πρόεδρος  

2) Βασιλική Μότσιου, μέλος  

3) Αντιγόνη Μυρίδου, μέλος  

 
      οι οποίες αποτελούν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού 
(συνοπτικός διαγωνισμός) για την ανάδειξη αναδόχου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ ΣΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ) ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ 
ΒΟΛΟΥ – ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» ως 31-12-2019 και συνεδρίασαν για την διενέργεια του ως 
άνω διαγωνισμού . 

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, η Επιτροπή  αποφάσισε  τη 
διενέργεια της διαδικασίας κατ’ άρθρο 117 παρ. 4 του ν. 4412/2016, δηλαδή την 
αποσφράγιση και αξιολόγηση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 
τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών  σε μια συνεδρίαση της 
Επιτροπής. 

Σημειώνεται ότι κατά την έναρξη της  διαδικασίας δεν παρευρέθησαν  νόμιμοι 
εκπρόσωποι των προσφερόντων (υποψηφίων αναδόχων). 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία και ανέλαβε από τη 
Γραμματεία τους φακέλους των προσφορών, που κατατέθηκαν, κατά τα 
προβλεπόμενα στη Διακήρυξη του διαγωνισμού και διαπίστωσε ότι οι εταιρείες που 
υπέβαλαν προσφορές είναι, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, οι εξής : 

 

 

 
Πίνακας 1. Προσφορές που υποβλήθηκαν  

α/α Εταιρεία 
Αριθ. Πρωτ. & ημερομηνία 

Κατάθεσης 

1 ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ Ο.Ε. 1107/ 07-03-2019 



 

3 

 

 Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η παραπάνω προσφορά κατατέθηκε 
εμπρόθεσμα,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη πρόσκληση σε διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρ. πρόσκλησης: 8/2019) που 
δημοσιεύθηκε κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο . 

Η προσφορά κρίνεται αποδεκτή και συνεχίζει στην επόμενη φάση 
αξιολόγησης. Οι προσφορές  αυτές, που  παραμένουν στο διαγωνισμό και συνεχίζουν 
στην επόμενη φάση αξιολόγησης, είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα οι εξής :  
 

Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 
της ως άνω προφοράς, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στη 
Διακήρυξη, και αφού μονόγραψε κατά φύλλο όλα τα εμπεριεχόμενα στοιχεία του εν 
λόγω φακέλου, προχώρησε στον ουσιαστικό και αναλυτικό έλεγχο των στοιχείων του. 
Από τον έλεγχο αυτό η Επιτροπή διαπίστωσε ότι  ο προσφέρων κατέθεσε πλήρη 
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό και συνεπώς 
θα ελεγχθεί και θα αξιολογηθεί ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς του. 

Κατόπιν αυτού, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση  και σε έλεγχο του 
φακέλου με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και διαπίστωσε ότι : 

 α) ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς που κατέθεσε η ως άνω προσφέρουσα  
εταιρία είναι πλήρης και σύμφωνος με τους όρους της υπ΄ αριθμ. 8/2019 πρόσκλησης 
και της υπ’ αριθ. 3/2019 Διακήρυξης του διαγωνισμού  

 β) η προσφορά της ως άνω εταιρίας αφορά την ΟΜΑΔΑ Α (πετρέλαιο κίνησης) 
και την ΟΜΑΔΑ Β (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων) του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 (Δομή 
Μακρινίτσας) της ως άνω πρόσκλησης,  

Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει αμέσως στην 
αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της ως άνω εταιρίας, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την Διακήρυξη για την εν λόγω προμήθεια , 
κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι 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. 

Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής 
προσφοράς  της ως άνω εταιρίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στη 
Διακήρυξη που ακολουθεί η πρόσκληση του διαγωνισμού, και αφού μονόγραψε κατά 
φύλλο όλα τα εμπεριεχόμενα στοιχεία των εν λόγω φακέλων, που αφορούν στον 
κάθε υποψήφιο, προχώρησε στον ουσιαστικό και αναλυτικό έλεγχο των στοιχείων 
τους και κατέγραψε τις προσφερόμενες τιμές για τις ΟΜΑΔΕΣ όπως αυτές 
αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα . 
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Πίνακας 3. Αποτελέσματα αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών  

ΤΜΗΜΑ 
 

 
ΟΜΑΔΑ 

Εταιρεία 
Ποσοστό 
έκπτωσης 

Παρατήρηση 

6 
Α ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ Ο.Ε. 1% Χαμηλότερο 

ποσοστό Β ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ Ο.Ε 1% 

 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει 

προσωρινός Ανάδοχος για τις ΟΜΑΔΕΣ  Α και Β του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 (Δομή 
Μακρινίτσας Μαγνησίας) ως προσφέρων, σύμφωνα με τους όρους της υπ΄ αριθμ. 
8/2019 πρόσκλησης και της υπ’ αριθ. 3/2019 Διακήρυξης του διαγωνισμού, ενώ δεν 
κατατέθηκαν προσφορές για την ΟΜΑΔΑ Γ  των ΤΜΗΜΑΤΩΝ  1 (Δομή 
Ωραιόκαστρου Θεσσαλονίκης) και  2 (Δομή Ταγαράδων Θεσσαλονίκης). Κατόπιν 
αυτού, η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας την 
αποδοχή της παρακάτω προσφοράς και την κατακύρωση της ζητούμενης 
προμήθειας, σύμφωνα με τους της υπ΄ αριθμ. 8/2019 πρόσκλησης και της υπ’ αριθ. 
3/2019 Διακήρυξης του διαγωνισμού και της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς 
του υποψήφιου αναδόχου, ανά ΟΜΑΔΑ, ως εξής : 

 

Πίνακας 3.  Προσωρινός  Ανάδοχος ανά ΟΜΑΔΑ του διαγωνισμού  

 

ΤΜΗΜΑ 
 

 
ΟΜΑΔΑ 

Εταιρεία 
Ποσοστό 
έκπτωσης 

Παρατήρηση 

6 

Α 
ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ Ο.Ε. 1% 

Χαμηλότερο 
ποσοστό 

Β 
ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ Ο.Ε. 1% 

Χαμηλότερο 
ποσοστό 

 

Στη συνέχεια , η Επιτροπή  αποφάσισε : α) να υποβάλει προς έγκριση το παρόν 
Πρακτικό στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας και β) να απευθύνει έγγραφη 
πρόσκληση στην προσωρινά μειοδότρια εταιρεία (του Πίνακα 3) να προβεί στην 
υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης, εντός προθεσμίας 
(10) ημερών, ενώ η αποσφράγιση αυτών θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα 
καθορίσει η Επιτροπή και η οποία θα γνωστοποιηθεί στις ενδιαφερόμενες εταιρείες.  
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ΙΙ. Ότι με τα παραπάνω πρακτικά η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού εισηγείται 
ομόφωνα την επιλογή της ως  άνω εταιρίας ως προσωρινού αναδόχου για τις Ομάδες για 
τις οποίες έχει υποβάλει προσφορά 

 
Αποφασίζουν ομόφωνα 

 ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ  το Πρακτικό 1-8ΕΠ/2019  της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού 
για την αποσφράγιση των προσφορών και την επιλογή της ως άνω εταιρίας ως 
προσωρινής αναδόχου αναφορικά με την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
(ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ) ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΒΟΛΟΥ – 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 Ανακηρύσσουν την ως άνω εταιρία προσωρινή ανάδοχο και συγκεκριμένα: 
 

Για τις ΟΜΑΔΕΣ  Α και Β του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6 (Δομή Μακρινίτσα Μαγνησίας) την εταιρία 

ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ Ο.Ε. με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ένα τοις εκατό (1%) 

 Εγκρίνουν και Αναθέτουν  στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού την 
διενέργεια της επόμενης φάσης του διαγωνισμού  με την αποσφράγιση και τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης . 
 

 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση , λύεται η συνεδρίαση . 

 
 Οι νόμιμοι εκπρόσωποι 

  
Αικατερίνη Πούτου    Νικόλαος Γαβαλάς 

 
 


		2019-03-08T14:22:50+0200


		2019-03-08T14:53:59+0200




