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ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ  23
ης 

-3-2022 

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 32 

 

Στην Ηγουμενίτσα, σήμερα την 23
η
 Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 συνήλθε σε 

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΗ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Ηγουμενίτσας, τηρουμένων των μέτρων προστασίας που προβλέπονται, προς αποφυγή της διάδοσης του 

νέου κορωνοϊού COVID-19, κατόπιν της υπ’αρ. 1026/17-3-2022 έγγραφης προσκλήσεως του Προέδρου 

του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος του χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 

Ν.1069/1980. 

Επί συνόλου έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντες επτά (7) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μήτσης Σωτήριος – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Φουσέκης Γεράσιμος 

3. Ζεϊμπέκογλου Δέσποινα 

4. Τσώτου-Νικολάου Βασιλική  

5. Καλφόγλου Γεώργιος 

6. Ρούσης Αναστάσιος 

7. Νικολάου Ανδρέας 

1. Λώλης Ηλίας 

2. Τσακίρης Ηλίας 

3. Κολιούσης Γεώργιος 

4. Κωνσταντίνου Βασίλειος 

Στην συνεδρίαση ήταν παρών ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΗ κ. Ιωάννης Γεωργόπουλος. 

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΗ κα Κυριακή Τσίπη. 

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου και εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: Επανάληψη του διαγωνισμού για την: «Προμήθεια καυσίμων». 

 

Εισηγούμενος το θέμα, ο κ. Διευθυντής θέτει υπόψη των μελών του ΔΣ,  

α) την υπ’αρ. 21/2-2-2022 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ, ΑΔΑ:985ΤΟΡ8Μ-6ΓΦ, με θέμα: «Έγκριση 

μελέτης, τευχών και όρων δημοπράτησης για την «Προμήθεια καυσίμων», με την οποία  

 εγκρίθηκαν τα τεύχη και οι όροι δημοπράτησης για την: «Προμήθεια καυσίμων», τα οποία είναι 

σύμφωνα με τα πρότυπα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 

 εγκρίθηκε η διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Εθνικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 

που αφορά την: «Προμήθεια καυσίμων», με προϋπολογισμό 68.670,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%) ή 

85.150,80€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%), 

 εγκρίθηκαν οι υπ’ αρ. 344/28-1-2022 τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας, 

 ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 8-3-2022 ώρα 15.00 μμ και 

ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών η 15-3-2022 και ώρα 10.00 πμ. και 

β) το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΜ3ΕΟΡ8Μ-Ρ39
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Μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ Σ της ΔΕΥΑΗ, αφού έλαβαν υπόψη 

α) τις διατάξεις του Ν 1069/1980, όπως ισχύει, 

β) τις διατάξεις του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας», όπως ισχύει, 

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει,  

δ) την υπ’αρ. 344/28-1-2022 μελέτη για την ανάδειξη αναδόχου της «Προμήθειας καυσίμων», με 

προϋπολογισμό 68.670,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%) ή 85.150,80€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%)  

ε) την υπ’αρ. 564/15-2-2022 διακήρυξη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων» 

στ) το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, 

ζ) τις ανάγκες της ΔΕΥΑΗ, για Προμήθεια καυσίμων και 

η) το γεγονός ότι είναι εξασφαλισμένες οι πιστώσεις πρωτογενές αίτημα 22REQ009988524 2022-02-01, 

ομόφωνα αποφασίζουν 

1. κηρύσσουν το διαγωνισμό που διεξήχθη για την «Προμήθεια καυσίμων», με καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών η 8-3-2022 ώρα 15.00 μμ και ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών 

η 15-3-2022 και ώρα 10.00 πμ. άγονο, 

2. αποφασίζουν την επανάληψη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων»,  

3. εγκρίνουν τις υπ’ αρ. 344/28-1-2022 τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τα τεύχη δημοπράτησης 

για την «Προμήθεια καυσίμων», τα οποία είναι σύμφωνα με τα πρότυπα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 

4. εγκρίνουν τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Εθνικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 

που αφορά την «Προμήθεια καυσίμων», προϋπολογισμού 68.670,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%) ή 

85.150,80€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%). Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν όλοι οι 

αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, που ασχολούνται συστηματικά με 

την εμπορία και διάθεση υγρών καυσίμων και εφόσον διατηρούν πρατήρια υγρών καυσίμων σε 

απόσταση μικρότερη των πέντε χιλιομέτρων από την έδρα  της ΔΕΥΑΗ, 

5. ορίζουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη 10-5-2022 ώρα 15.00μμ και 

ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών την Τρίτη 17-5-2022 και ώρα 10:00πμ. 

6. οι προσφορές θα υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης: www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία στην 

Ελληνική γλώσσα και σε ηλεκτρονικό φάκελο. 

Ηγουμενίτσα  23 /  3  / 2022 

Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικού Δ.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ 

      

    

     Σωτήριος  Γ.  Μήτσης 

ΑΔΑ: ΩΜ3ΕΟΡ8Μ-Ρ39
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