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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 17/23-04-2019 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 380-17/23-04-2019 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση όρων  διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού  για την 
προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της ΠΕ 
Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης & Θρησκευμάτων, για το έτος 2019. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23-04-2019 ημέρα     
Μ. Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας 
(Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) 
και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 
34678/23/19-04-2019 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. 
Διονυσίου Στραβοράβδη, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.  
  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Διονύσιος Στραβοράβδης                       Πρόεδρος 
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος        Αντιπρόεδρος 
3. Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη           Τακτικό Μέλος                                                        
4. Σουσσάνα Πεφάνη             Τακτικό Μέλος    
5. Γεώργιος Τσιλιμιδός                               Τακτικό Μέλος    
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής               Τακτικό Μέλος    
 
Το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Γργηγόρης απουσίαζε από τη συνεδρίαση,  αν και  
ειδοποιήθηκε νόμιμα.   
 
Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 52129/21347/02-06-
2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, 
Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα  

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  προχώρησαν  στο παρακάτω  
θέμα ημερήσιας διάταξης: 
 
Θέμα 20ο: Έγκριση όρων  διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού  για την 
προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της ΠΕ 
Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης & Θρησκευμάτων, για το έτος 2019. 
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 20ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, κ. 
Ελευθερίου Νιοτόπουλου, η οποία έχει ως εξής: 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη». 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων». 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ-δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις».  

4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Εργων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών - προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 
147/Α/9.9.2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις της 2024709/601/0026/8-4-1998 Απόφασης του Υπουργείου 
Οικονομικών περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου 
για προμήθειες και εργασίες (Φ.Ε.Κ.431/Β΄/1998) όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 2/29097/0026/02 απόφαση (ΦΕΚ684/Β΄/2002). 

6. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών ,Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών 
Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
112/Α΄/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Ν.4013/15.9.11 «περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων..» και ειδικότερα η παρ.3 του άρθρου 4 αυτού ( ΦΕΚ 204/Α΄/11) όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4038/12 άρθρο 10 (ΦΕΚ 14/Α΄/ 12), το Ν.4072/12 και 
ειδικότερα το άρθρο 238 παρ.2β αυτού (ΦΕΚ 86/Α΄/12), το Ν.4146/13 άρθρο 61 
«περί τροποποίησης διατάξεων του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 90/Α’/2013) όπως 
συμπληρώθηκε με το υπ’αρίθμ’ 2/55469/0026/10.6.2013 έγγραφο του Υπουργείου 
Οικονομικών – Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής (αρ.πρωτ. Δ/νσης Οικ/κού 
43942/24.7.2013) 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ107/Α΄/13) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/2013» και ειδικότερα της παρ.Ζ΄: Προσαρμογή 
της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για 
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

9. Τις διατάξεις του Ν.1642/1986 «Περί εφαρμογής του ΦΠΑ»(ΦΕΚ125/Α΄/1986) 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3845/2010 « Μέτρα εφαρμογής του μηχανισμού 
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»(ΦΕΚ 65/Α΄/2010). 

10.  Τις διατάξεις του Ν.2690/99 « Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. (ΦΕΚ 45/Α΄/99) 

11.  Τις διατάξεις του Ν.4254/2014 ΦΕΚ 85/Α/14 σχετικά με κατάργηση διατάξεων 
υπερ Μ.Τ.Π.Υ. 

12. Την παρ.7 του αρθρ.375 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) περί επιβολής 
κράτησης 0,06% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

13. Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(Φ.Ε.Κ.145/Α΄2016).  

14. Την υπ'αριθμ 216-22/2018 ΑΔΑ ΩΦΧΠ7ΛΕ-0ΑΣ απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της ΠΙΝ 
έτους 2019 που περιλαμβάνει α)τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και β)τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων για το έτος 2019. 

15. Το υπ'αριθμ 17847/28-1-2019,ΑΔΑ 6Π43ΟΡ1Φ-7Ξ3 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου ,με το οποίο 
εγκρίνεται ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Ιονίων 
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Νήσων. 
16. Την υπ' αριθμ 16-1/2019 ΑΔΑ ΩΕΒΤ7ΛΕ-0Γ8 απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση προγράμματος προμηθειών έτους 2019 της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

17. Την υπ΄αριθμ. 41-02/16-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΗΟΥ7ΛΕ-Υ98) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ, ¨Έγκριση συγκρότησης των επιτροπών της ΠΕ 
Ζακύνθου για το έτος  2019. 

18.  Την υπ΄αριθ. 124-07/20-2-2019 ΑΔΑ(ΩΤΜ77ΛΕ-ΗΑΝ) απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου». 

19. Τις αριθ. 16832/3293/27-2-2019 (ΑΔΑ:ΩΗΗΣ7ΛΕ-90Δ) ποσού 10.000,00 €  και 
34087/6582/18-4-2019 (ΑΔΑ:Ψ2ΠΘ7ΛΕ-ΘΙΦ) ποσού 15.000,00 €  αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των ΚΑΕ 03073/1511.00.001 και 
03073/1512.00.001 αντίστοιχα. 

20. Την υπ΄αριθ.26712/5224/29-3-2019 ΑΔΑ:9ΨΛΝ7ΛΕ-Η5Ν απόφασης ανάληψης 
δαπάνης. 

21. Την από 19-4-2019 προσφορά της εφημερίδας «ΕΡΜΗΣ» για την δημοσίευση 
περίληψης της ανωτέρω διακήρυξης ποσού  144,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%. 

22. Την ανάγκη προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες 
της ΠΕ Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας,Δια 
Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για το έτος 2019. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
1.Την έγκριση διεξαγωγής  Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού με έγγραφες 
σφραγισμένες προσφορές για προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις 
ανάγκες της ΠΕ Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας,Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για το έτος 2019, με συνολικό 
προϋπολογισμό 20.161,13 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (€ 24.999,80 με ΦΠΑ) και με 
κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης % ( ανα τμήμα ), επι της 
εκάστοτε μέσης τιμής λιανικής πώλησης καυσίμων στο Νομό Ζακύνθου ( βάσει του 
εβδομαδιαίου δελτίου επισκόπησης τιμών καυσίμων του Παρατηρητηρίου τιμών του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας). 

 
2.Την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης του Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού με 
έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και 
κίνησης για τις ανάγκες της ΠΕ Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας,Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για το έτος 2019, με συνολικό 
προϋπολογισμό 20.161,13 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24.999,80 €  με ΦΠΑ)  που 
συνέταξε το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε Ζακύνθου.  
 
3.Την απευθείας ανάθεση δημοσίευσης περίληψης της ανωτέρω διακήρυξης στην 
εφημερίδα «ΕΡΜΗΣ», ΕΡΜΗΣ-Ραδ/κή & Εκδοτική Ανώνυμη Εταιρεία, Αγ.Βαρβάρας 2 
,Ζάκυνθος , ΑΦΜ. 099924627 ,ΔΟΥ Ζακύνθου για την δημοσίευση περίληψης της 
ανωτέρω διακήρυξης ποσού  144,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 

      
 Συνημμένα                                                         
1.Διακήρυξη 
2.Περίληψη Διακήρυξης 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΙΑΡΧΗΣ                                                                                  
ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 
 

Ελευθέριος Νιοτόπουλος 
                                                                     

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την 
ανωτέρω εισήγηση                         
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1) Εγκρίνει τη διεξαγωγή Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού με έγγραφες 
σφραγισμένες προσφορές για προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης 
για τις ανάγκες της ΠΕ Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας,Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για το έτος 2019, με συνολικό 
προϋπολογισμό 20.161,13 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (€ 24.999,80 με ΦΠΑ) και 
με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης % ( ανα τμήμα ), επι της 
εκάστοτε μέσης τιμής λιανικής πώλησης καυσίμων στο Νομό Ζακύνθου ( βάσει του 
εβδομαδιαίου δελτίου επισκόπησης τιμών καυσίμων του Παρατηρητηρίου τιμών του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας). 

2) Εγκρίνει το Σχέδιο Διακήρυξης του Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού με έγγραφες 
σφραγισμένες προσφορές για προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης 
για τις ανάγκες της ΠΕ Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας,Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για το έτος 2019, με συνολικό 
προϋπολογισμό 20.161,13 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24.999,80 €  με ΦΠΑ)  
που συνέταξε το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε 
Ζακύνθου.  

3) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση δημοσίευσης περίληψης της ανωτέρω 
διακήρυξης στην εφημερίδα «ΕΡΜΗΣ», ΕΡΜΗΣ-Ραδ/κή & Εκδοτική Ανώνυμη 
Εταιρεία, Αγ.Βαρβάρας 2, Ζάκυνθος, ΑΦΜ. 099924627, ΔΟΥ Ζακύνθου για την 
δημοσίευση περίληψης της ανωτέρω διακήρυξης ποσού  144,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 
Το Σχέδιο της Διακήρυξης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού. 

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 380-17/23-04-2019 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           ΤΑ   ΜΕΛΗ 
                 Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος  

Διονύσιος Στραβοράβδης              Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη 
   Σουσσάνα Πεφάνη 
   Γεώργιος Τσιλιμιδός                                
   Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής                

 
    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
     
Αλίκη - Μικαέλα Γιούργα 
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