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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2-6ΝΕ/2020 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ  

για την Έγκριση του πρακτικού 2-6ΕΠ/2020 της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού 

και κήρυξη οριστικού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ για   τις   

Δομές φιλοξενίας  ασυνόδευτων  ανηλίκων  της  ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική  Οργάνωση 

Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες , 

Πυλαίας)» 

                        ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ , 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 (ΑΡ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 6/2020, αριθμ. Διακήρυξης 4/2020, CPV Αμόλυβδη βενζίνη: 09132100-

4 , πετρέλαιο ντίζελ: 09134100-8 ) 

 

 
------------- 

 Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα 23-03-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα  13.00 μ.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 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της εφαρμογής 
των έκτακτων μέτρων προς αποτροπή εξάπλωσης του κορωνοϊού οι νόμιμοι εκπρόσωποί 
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: Έγκριση πρακτικού 2-6ΕΠ/2020 της Επιτροπής Διενέργειας του 
Διαγωνισμού γιατην κήρυξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
(ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ , ΠΥΛΑΙΑΣ )» ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ (Κ.Ο.Υ.Ν.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»που αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και την κατακύρωση της 
Σύμβασης 
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 Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της ΑΡΣΙΣ επί του άνω θέματος της ημερήσιας διάταξης, 
αφού έλαβαν υπόψη : 
Ι.Το από 16-03-2020 και με αριθ. 1-6ΕΠ/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 

διαγωνισμού, με το οποίο αποσφραγίστηκε η υποβληθείσα στο διαγωνισμό  τεχνική και 

οικονομική προσφορά και με το οποίο κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος,   

ΙΙ. Το από 23-03-2020και με αριθ. 2-6ΕΠ/2020Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του 
διαγωνισμού για την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 
προσωρινού αναδόχου, το οποίο έχει ως εξής :  
 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 23 Μαρτίου 2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μμ 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της εφαρμογής των 

έκτακτων μέτρων προς αποτροπή εξάπλωσης του κορωνοϊού, η επιτροπή διενέργειας 

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

31-12-2019 απόφαση των νομίμων εκπροσώπων της ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση 

Υποστήριξης Νέων», προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας της διαδικασίας 

διαπράγματευσης χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα, σε συνέχεια άγονουσυνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (αριθμ. πρόσκλησης διαπραγμάτευσης 

6/2020, αριθμ. Διακήρυξης 4/2020 η οποία διακήρυξη δημοσιεύθηκε νομίμως και 

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

20PROC006187566) 

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρούσες: 

1) Ακαντζιλιώτη Κυριακή, Πρόεδρος 

2) Μότσιου Βασιλική, μέλος 

3) Μυρίδου Αντιγόνη, μέλος 

 

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο 

οικονομικός φορέας KUJTIM SHIRA ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ που κατέθεσε προσφορά και κηρύχθηκε ως 
προσωρινός ανάδοχος της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης με την υπ’ αριθ.  1-
6ΝΕ/2020 απόφαση των νομίμων εκπροσώπων της ΑΡΣΙΣ έχει καταθέσει σφραγισμένο 
φάκελο με δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας 1 

α/α 
Προσωρινός ανάδοχος  

Αριθ. πρωτ. Κατάθεσης 
δικαιολογητικών 

κατακύρωσης  
1 KUJTIM SHIRA ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 ΑΜ 2350/23-03-2020 
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Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στη Διακήρυξη με αριθμό 
4/2020 του συνοπτικού διαγωνισμού, οι όροι της οποίας εξακολουθούν να ισχύουν στην 
υπ΄ αριθμ. 6/2020 πρόσκληση διαπραγμάτευσης και αφού μονόγραψε κατά φύλλο όλα τα 
εμπεριεχόμενα στοιχεία του εν λόγω φακέλου, που αφορούν στον ως άνω προσωρινό 
ανάδοχο, προχώρησε στον ουσιαστικό και αναλυτικό έλεγχο των στοιχείων του. Από τον 
έλεγχο αυτό η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο ως άνω οικονομικός φορέας κατέθεσε όλα τα 
ζητούμενα δικαιολογητικά  κατακύρωσης στο συνοπτικό διαγωνισμό. 

 
Κατόπιν αυτού, η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα στο αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας την κήρυξη του οικονομικού φορέα KUJTIM SHIRA ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ως οριστικού 
αναδόχου της ζητούμενης προμήθειας στα αντίστοιχα ΤΜΗΜΑΤΑ  και ΟΜΑΔΕΣ της 
πρόσκλησης, σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα, τους όρους της Διακήρυξης και της 
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς  του, ως εξής:  

 

Πίνακας 2.  Ανάδοχοι ανά ΤΜΗΜΑ και ΟΜΑΔΑ του διαγωνισμού 

ΤΜΗΜΑ 
ΟΜΑΔΑ 

Οικονομικός Φορέας  
Ποσοστό 
έκπτωσης 

Παρατήρηση 

1 

 
Α 

KUJTIM SHIRA ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

-2% 
(ΜΕΙΟΝ 
ΔΥΟ ΤΟΙΣ 
ΕΚΑΤΟ) 

Μεγαλύτερο 
ποσοστό  

Έκπτωσης 

 
Β 

KUJTIM SHIRA ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

-2% 

(ΜΕΙΟΝ 

ΔΥΟ ΤΟΙΣ 

ΕΚΑΤΟ 

Μεγαλύτερο 
ποσοστό  

Έκπτωσης 

2 

 
Α 

KUJTIM SHIRA ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

-2% 

(ΜΕΙΟΝ 

ΔΥΟ ΤΟΙΣ 

ΕΚΑΤΟ 

Μεγαλύτερο 
ποσοστό  

Έκπτωσης 
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Α 
 

KUJTIM SHIRA ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  

-2% 

(ΜΕΙΟΝ 

ΔΥΟ ΤΟΙΣ 

ΕΚΑΤΟ 

Μεγαλύτερο 
ποσοστό  

Έκπτωσης  

 
Ακολούθως, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα, που μεσολάβησε από 
την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι σήμερα και μέχρι την ολοκλήρωση της  
διαδικασίας διαπραγμάτευσης , καθώς και το άρθρο 1.3 της Διακήρυξης με αριθμό 4/2020 
του συνοπτικού διαγωνισμού, οι όροι της οποίας εξακολουθούν να ισχύουν στην υπ΄ αριθμ. 
6/2020 πρόσκληση σύμφωνα με το οποίο «Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει 
ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα της ζητούμενης προμήθειας για κάθε  ΥΠΟΟΜΑΔΑ  και για 
κάθε ΤΜΗΜΑ αυτής σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της συνολικής 
προϋπολογιζόμενης αξίας της ΟΜΑΔΑΣ ή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας, πέρα του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της 
σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή», εισηγείται 
την κατακύρωση μικρότερης  αξίας ως εξής: 

• Για την Ομάδα Α του Τμήματος 1 (Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης) μικρότερη 
κατακύρωση σε ποσοστό κατά προσέγγιση 13% από τη ζητούμενη με τη Διακήρυξη 
του διαγωνισμού προϋπολογισθείσα αξία, δηλαδή η συνολική αξία κατακύρωσης 
της σύμβασης θα ανέρχεται στο ποσό των 1.693,55 ευρώ (χίλια εξακόσια ενενήντα 
τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά) άνευ ΦΠΑ και 2.100 ευρώ (δύο χιλιάδες 
εκατό ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

• Για την Ομάδα Β του Τμήματος 1 (Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης) μικρότερη 
κατακύρωση σε ποσοστό κατά προσέγγιση 18% από τη ζητούμενη με τη Διακήρυξη 
του διαγωνισμού προϋπολογισθείσα αξία, δηλαδή η συνολική αξία κατακύρωσης 
της σύμβασης θα ανέρχεται στο ποσό των 3.116,13ευρώ (τρεις χιλιάδες εκατό 
δέκα έξι ευρώ και δέκα τρία λεπτά) άνευ ΦΠΑ και 3.864,00 ευρώ (τρεις χιλιάδες 
οκτακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

• Για την Ομάδα Α του Τμήματος 2 (Ταγαράδες Θεσσαλονίκης) μικρότερη 
κατακύρωση σε ποσοστό κατά προσέγγιση 15% από τη ζητούμενη με τη Διακήρυξη 
του διαγωνισμού προϋπολογισθείσα αξία, δηλαδή η συνολική αξία κατακύρωσης 
της σύμβασης θα ανέρχεται στο ποσό των 9.879,03 ευρώ (εννέα χιλιάδες 
οκτακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και τρία λεπτά) άνευ ΦΠΑ και 12.250,00 ευρώ 
(δώδεκα χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

• Για την Ομάδα Α του Τμήματος 5 (Πυλαία Θεσσαλονίκης)μικρότερη κατακύρωση 
σε ποσοστό κατά προσέγγιση 17% από τη ζητούμενη με τη Διακήρυξη του 
διαγωνισμού προϋπολογισθείσα αξία, δηλαδή η συνολική αξία κατακύρωσης της 
σύμβασης θα ανέρχεται στο ποσό των 1.520,16 ευρώ (χίλια πεντακόσια είκοσι 
ευρώ και δέκα έξι λεπτά) άνευ ΦΠΑ και 1.885,00 ευρώ (χίλια οκτακόσια ογδόντα 
πέντε ευρώ)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
 Κατόπιν αυτών , η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

• την υπ΄αριθμ. 6/2020 πρόσκληση σε διαπραγμάτευση κατ΄ άρθρο 32 του ν. 4412/2016 
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• την υπ’ αριθ. 4/2020 Διακήρυξη του διαγωνισμού, οι όροι της οποίας εξακολουθούν να 

ισχύουν 

• την υποβληθείσα προσφορά 

• τις διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων και 

ειδικότερα του Ν.4412/2016 

• το υπ΄αριθ. 1-6ΕΠ/2020 πρακτικό  της για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των  τεχνικών  

και οικονομικών προσφορών 

• το υπ’ αριθ.  1-6ΝΕ/2020πρακτικό λήψης απόφασης των νομίμων εκπροσώπων της ΑΡΣΙΣ 

για την κήρυξη προσωρινού αναδόχου 

 

εισηγείται ομόφωνα στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας την κήρυξη του 

προαναφερόμενου οικονομικού φορέα, KUJTIM SHIRA ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(ΑΦΜ 800506652), ως 

οριστικό ανάδοχο της ζητούμενης προμήθειας : 

• για την ΟΜΑΔΑ  Α του Τμήματος 1 (Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης)με ποσοστό 
έκπτωσης -2% και με συνολική συμβατική αξία, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 
1.693,55 ευρώ (χίλια εξακόσια ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά) 
άνευ ΦΠΑ και 2.100 ευρώ (δύο χιλιάδες εκατό ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και της τεχνικής και οικονομικής 
προσφοράς του 

• για την ΟΜΑΔΑ Β του Τμήματος 1 (Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης)με ποσοστό 
έκπτωσης -2% και με συνολική συμβατική αξία, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 
3.116,13ευρώ (τρεις χιλιάδες εκατό δέκα έξι ευρώ και δέκα τρία λεπτά) άνευ ΦΠΑ 
και 3.864,00 ευρώ (τρεις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και της 
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του,  

• για την ΟΜΑΔΑ  Α του Τμήματος 2 (Ταγαράδες Θεσσαλονίκης)με ποσοστό 
έκπτωσης -2% και με συνολική συμβατική αξία, η οποία ανέρχεται στο ποσό 
9.879,03 ευρώ (εννέα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και τρία λεπτά) 
άνευ ΦΠΑ και 12.250,00 ευρώ (δώδεκα χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ)  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και της 
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του 

• για την ΟΜΑΔΑ  Α του Τμήματος 5 (Πυλαία Θεσσαλονίκης)με ποσοστό  έκπτωσης 
-2% και με συνολική συμβατική αξία, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.520,16 
ευρώ (χίλια πεντακόσια είκοσι ευρώ και δέκα έξι λεπτά) άνευ ΦΠΑ και 
1.885,00 ευρώ (χίλια οκτακόσια ογδόντα πέντε ευρώ)  συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και της τεχνικής και οικονομικής 
προσφοράς του 
 

 
Τέλος , η Επιτροπή  αποφάσισε να υποβάλει προς έγκριση το παρόν Πρακτικό στο αρμόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας αρχής ΑΡΣΙΣ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ , με την 
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επισήμανση ότι έχει υποβληθεί εξ αρχής μία μόνο προσφορά για όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ  της 
προμήθειας.  
 

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η διαδικασία και λύθηκε η συνεδρίαση.  
 

 

 
IV.   Ότι με τα παραπάνω πρακτικά η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού εισηγείται 

ομόφωνα την επιλογή της εταιρίας: 

• KUJTIM SHIRA ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ως οριστικό ανάδοχο της προμήθειας για την 

ΟΜΑΔΑ Α  (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) και Β (ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ) 

του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 (Δομή Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης),  για την ΟΜΑΔΑ Α 

(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 (Δομή Ταγαράδων Θεσσαλονίκης) και 

για την ΟΜΑΔΑ Α (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 (Δομή Πυλαίας 

Θεσσαλονίκης) με ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ -2% (μείον δύο τοις εκατό) επί της 

νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης, κατά την ημέρα της 

παράδοσης, όπως αυτή διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών 

Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην 

Περιφερειακή Ενότητα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Αποφασίζουν ομόφωνα 

• ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ το Πρακτικό 2-6ΕΠ/2020 της Επιτροπής Διενέργειας του 

Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του μειοδότη 

KUJTIM SHIRA ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την προμήθεια ΟΜΑΔΑ Α  (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ) και Β (ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ) του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 (Δομή 

Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης),  για την ΟΜΑΔΑ Α (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) του 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 (Δομή Ταγαράδων Θεσσαλονίκης) και για την ΟΜΑΔΑ Α 

(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 (Δομή Πυλαίας Θεσσαλονίκης) με 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ -2% (μείον δύο τοις εκατό) επί της νόμιμα 

διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης, κατά την ημέρα της 

παράδοσης, όπως αυτή διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών 

Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην 

Περιφερειακή Ενότητα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

• ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ την κατακύρωση μικρότερης αξίας για την ΟΜΑΔΑ Α του 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 (Δομή Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης)  του διαγωνισμού σε ποσοστό 

κατά προσέγγιση 13% από τη ζητούμενη με τη Διακήρυξη του διαγωνισμού , την 

κατακύρωση μικρότερης αξίας για την ΟΜΑΔΑ Β του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 (Δομή 

Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης) του διαγωνισμού σε ποσοστό κατά προσέγγιση 18% 

από τη ζητούμενη με τη Διακήρυξη του διαγωνισμού,  την κατακύρωση μικρότερης 

αξίας για την ΟΜΑΔΑ Α του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 (Δομή Ταγαράδων Θεσσαλονίκης)  του 

διαγωνισμού σε ποσοστό κατά προσέγγιση 15% από τη ζητούμενη με τη 
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Διακήρυξη του διαγωνισμού και την κατακύρωση μικρότερης αξίας για την 

ΟΜΑΔΑ Α του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 (Δομή Πυλαίας Θεσσαλονίκης)  του διαγωνισμού σε 

ποσοστό κατά προσέγγιση 17% από τη ζητούμενη με τη Διακήρυξη του 

διαγωνισμού 

• Ανακηρύσσουν την εταιρία KUJTIM SHIRA ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ως οριστικό ανάδοχο 
της ΟΜΑΔΑΣ Α (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 (Δομή Ωραιοκάστρου 
Θεσσαλονίκης)με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης το ποσοστό μείον δύο τοις 
εκατό (-2%) και συνολική συμβατική αξία  το ποσό των 1.693,55 ευρώ (χίλια 
εξακόσια ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά) άνευ ΦΠΑ και 2.100 
ευρώ (δύο χιλιάδες εκατό ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

• Ανακηρύσσουν την εταιρία KUJTIM SHIRA ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ως οριστικό ανάδοχο 
της ΟΜΑΔΑΣ Β του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 (Δομή Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης) με 
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης το ποσοστό μείον δύο τοις εκατό (-2%) και 
συνολική συμβατική αξία  το ποσό 3.116,13ευρώ (τρεις χιλιάδες εκατόν δέκα έξι 
ευρώ και δέκα τρία λεπτά) άνευ ΦΠΑ και 3.864,00 ευρώ (τρεις χιλιάδες 
οκτακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

• Ανακηρύσσουν την εταιρία KUJTIM SHIRA ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ως οριστικό ανάδοχο 
της ΟΜΑΔΑΣ Α (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 (Δομή Ταγαράδων 
Θεσσαλονίκης)με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης το ποσοστό μείον δύο τοις 
εκατό (-2%) και συνολική συμβατική αξία  το ποσό των 9.879,03 ευρώ (εννέα 
χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και τρία λεπτά) άνευ ΦΠΑ και 
12.250,00 ευρώ (δώδεκα χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ)  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

• Ανακηρύσσουν την εταιρία KUJTIM SHIRA ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ως οριστικό ανάδοχο 
της ΟΜΑΔΑΣ Α (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 (Δομή Πυλαίας 
Θεσσαλονίκης)με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης το ποσοστό μείον δύο τοις 
εκατό (-2%) και συνολική συμβατική αξία  το ποσό 1.520,16 ευρώ (χίλια 
πεντακόσια είκοσι ευρώ και δέκα έξι λεπτά) άνευ ΦΠΑ και 1.885,00 ευρώ (χίλια 
οκτακόσια ογδόντα πέντε ευρώ)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

• Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι κανένας άλλος υποψήφιος δεν υπέβαλε 
προσφορά στα πλαίσια της υπ΄αριθμ. 6/2020 πρόσκλησης για τα ως άνω ΤΜΗΜΑΤΑ 
και ΟΜΑΔΕΣ,  

• ΑΝΑΘΕΤΟΥΝ στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού την κοινοποίηση της 
παρούσας απόφασης κατακύρωσης κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο με τη ρητή 
επισήμανση ότι η απόφαση κατακύρωσης παράγει τα έννομα αποτελέσματά της,  
εφόσον και όταν κοινοποιηθεί στον οριστικό ανάδοχο. 

 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση , λύεται η συνεδρίαση . 

 
Οι νόμιμοι εκπρόσωποι 
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Αικατερίνη Πούτου   Νικόλαος Γαβαλάς 
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