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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 32/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
έξι (26) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 118556/4691/24/11-2015 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και μετείχαν 
οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), Λάζος Ιωάννης, Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα), Μπάγιας Μιχαήλ, Τσίκαρης Βασίλειος, Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) και 
Κωτσαντής Κων/νος,   

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 13
ο 

Ματαίωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών 
πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) έτους 2016 για 
τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και των ΝΠΔΔ Ν. Άρτας, επαναπροκήρυξη αυτού, με 
τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, ως διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
προμήθειας καυσίμων έτους 2016 και παράταση ισχύος των συμβάσεων προμήθειας καυσίμων 
μέχρι 29-02-2016 σύμφωνα με το άρθρο 9 αυτών με τους προμηθευτές.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’). 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 9/39/07-09-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε 
και ισχύει σήμερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων, του Π.Δ. 113/2010, του Π.Δ. 
261/1997, του Ν. 3614/2007, του Ν. 3548/2007, του Ν. 3886/2010, του Ν. 3979/2011, του Ν. 
4024/2011, του Ν. 4013/2011, του Ν. 4111/2013, του Ν. 4128/2013, του Ν. 4155/2013, του Ν. 
4205/2013, του Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/Α΄/08-08-2014), περί μέτρων στήριξης 
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικών θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών και 
άλλων διατάξεων, όπως ισχύει  σήμερα, και του Ν. 4320/2015. 

6. Τις αριθμ. 30/1317/26-09-2014, 37/1627/28-11-2014, 40/1759/22-12-2014 και 1/16/09-01-2015 
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας κα κατακύρωσης των 
αποτελεσμάτων του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την 
ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη 
αμόλυβδη) έτους 2015 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και των ΝΠΔΔ χωρικής 
αρμοδιότητάς της. 
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7. Την αριθμ. 27/1526/16-10-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί της έγκρισης δαπάνης, 
διάθεσης πίστωσης και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης, για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες 
της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2016.  

8. Την αριθμ. 28/1567/23-10-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας, και καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξης, ηλεκτρονικού ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού 
με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο 
θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) έτους 2016 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Άρτας και των ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού € 
144.835,40 με ΦΠΑ (117.752,35 € χωρίς Φ.Π.Α.) 

9. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4852/24-11-2015 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 118901/4706/24-11-2015 στον φάκελο 2015 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Με την αριθμ. 4352/03-11-2015 διακήρυξή μας προβήκαμε ύστερα από την αριθμ. 28/1567/23-10-

2015 απόφαση της Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου στην προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης έτους 2016 για τις 

ανάγκες της Π.Ε. Άρτας και των Ν.Π.Δ.Δ. Ν. Άρτας. 

Ύστερα όμως από το αριθμ. 2/25765/0026/23-10-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών 

σύμφωνα με το οποίο για την ανάθεση προμήθειας αγαθών από τις αναθέτουσες αρχές 

(Περιφέρειες ως Ν.Π.Δ.Δ.) εφόσον ο προϋπολογισμός αυτών δεν εμπίπτει στα όρια εφαρμογής 

του ενωσιακού δικαίου (οδηγία 2004/18/Ε.Κ. ήδη Π.δ. 60/2007) εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 6 παρ.14 του ν.4071/2012 δηλαδή είναι επιτρεπτός ο επιμερισμός της προμήθειας. Κατά 

συνέπεια εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός της Περιφέρεια Ηπείρου για προμήθεια καυσίμων 

υπερβαίνει το όριο των 207.000,00€ τότε η προμήθεια εμπίπτει στο ενωσιακό δίκαιο και όλες οι 

Περιφερειακές Ενότητες θα πρέπει να προβούν στη διενέργεια διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού. Κατόπιν αυτού επιβάλλεται προκειμένου να μην εμπλακεί η Υπηρεσία μας σε 

περιπέτειες μη εκκαθάρισης δαπανών καυσίμων έτους 2016, η ματαίωση του προκηρυχθέντος 

διαγωνισμού . 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τις ανάγκες προμήθειας καυσίμων έτους 2016 της Π.Ε 

Άρτας και των Ν.Π.Δ.Δ.  Ν. Άρτας. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

Α. Την ματαίωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων έτους 2016 που 

προκηρύχθηκε με την αριθμ.4352/03-11-2015 Διακήρυξή μας. 

Β. Την Επαναπροκήρυξη του ανωτέρου διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων ως διεθνή 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων έτους 2016. 

Γ. Την παράταση ισχύος των συμβάσεων προμήθειας καυσίμων μέχρι 29-02-2016 σύμφωνα με το 

άρθρο 9 αυτών με τους προμηθευτές: 

α) Σκούρτη Κων/νο για πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη, αριθμ.  σύμβασης 3764/16-01-

2015 και  

β) Χαλκιά Χρήστο για πετρέλαιο θέρμανσης, αριθμ. σύμβασης 4613/16-01-2015, για την κάλυψη 

υπηρεσιακών αναγκών ..».  

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

 Αποφασίζει ομόφωνα  
(απόφαση 32/1804/26-11-2015) 

Α. Ματαιώνει τον ηλεκτρονικό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτών 
πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) έτους 2016 για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και των ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της, ενδεικτικού 
συνολικού προϋπολογισμού € 144.835,40 με ΦΠΑ (117.752,35 € χωρίς Φ.Π.Α.), ο οποίος 
προκηρύχθηκε με την αριθμ. 4352/03-11-2015 διακήρυξη της Π.Ε. Άρτας, 

με σκοπό την διενέργειά του ως ανοιχτού διεθνή μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με 
το αριθμ. 2/25765/0026/23-10-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.), βάσει του οποίου, 
σε συνδυασμό με την αριθμ. πρωτ. 1948/24-9-2014 γνωμοδότηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ), για την ανάθεση προμηθειών - υπηρεσιών από τις Περιφέρειες 
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που αφορούν ομοειδή προϊόντα, εφόσον ο προϋπολογισμός (αθροιστικά λογιζόμενος, για το σύνολο 
των Π.Ε.) εμπίπτει στα όρια εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου (Π.Δ. 60/2007) – όπως στη 
συγκεκριμένη περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της Περιφέρεια Ηπείρου για προμήθεια 
καυσίμων υπερβαίνει το όριο των 207.000,00 € – δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 6 
παρ.14 του Ν.4071/2012 δηλαδή δεν είναι επιτρεπτός ο επιμερισμός της προμήθειας, ανά Π.Ε., βάσει 
της ανωτέρω (υπό στ.8) εισήγησης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού 
της Π.Ε. Άρτας. 

Β. Εγκρίνει την επαναπροκήρυξη του ως άνω διαγωνισμού, με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, 
και τη διενέργεια αυτού, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού 
της Π.Ε. Άρτας, ως διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών 
πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) έτους 2016 για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και των ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της, ενδεικτικού 
συνολικού προϋπολογισμού € 144.835,40 με ΦΠΑ (117.752,35 € χωρίς Φ.Π.Α.), 

Η ως άνω δαπάνη, στο μέγεθος αυτής που αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), στον ΕΦ 072 ΚΑΕ 1512 για 
τα πετρέλαιο θέρμανσης, στον ΕΦ 071 ΚΑΕ 9825 για καύσιμα κίνησης. 

 Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανωτέρω διεθνή ηλεκτρονικού ανοιχτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, 
βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και των ΝΠΔΔ χωρικής 
αρμοδιότητάς της, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31-12-2016, με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %), με τους όρους 
και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 4852/24-
11-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Γ. Εγκρίνει την παράταση ισχύος, μέχρι την 29-02-2016, των συμβάσεων με τους αναδόχους του 
σχετικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, 
βενζίνη αμόλυβδη) έτους 2015 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και των ΝΠΔΔ χωρικής 
αρμοδιότητάς της, βάσει των αριθμ. 30/1317/26-09-2014, 37/1627/28-11-2014, 40/1759/22-12-2014 και 
1/16/09-01-2015 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, και σύμφωνα με το άρθρο 9 των συμβάσεων 
αυτών, ήτοι: 

α) της αριθμ. 3764/16-01-2015 σύμβασης με τον προμηθευτή Κων/νο Σκούρτη, για την προμήθεια 
πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης, και  

β)  της αριθμ. 4613/16-01-2015 σύμβασης με τον προμηθευτή Χρήστο Χαλκιά, για την προμήθεια 
πετρελαίου θέρμανσης. 
…………………………………………………………………………………………………….…….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), 

  3. Λάζος Ιωάννης, 

4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), 

5. Μπάγιας Μιχαήλ, 

6. Τσίκαρης Βασίλειος, 

7. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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