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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

 

 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 (37790/07-04-2021/14-4-2021) 
 

Σήμερα στις 14.04.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε  
συνεδρίαση η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των ανοιχτών διαγωνισμών που αφορούν την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συγκροτήθηκε βάσει της με αριθ. 
πρωτ. Οικ .: 159175/9-12-2020  ( ΑΔΑ: ΨΤΔΤΟΡ1Γ-ΩΟΚ) απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, αποτελούμενη από τους: 

1. Ευάγγελο Λούτα, Πρόεδρος 

2. Δημήτριο Γούκο, τακτικό μέλος 

3. Χρήστο Χρυσούλη, τακτικό  μέλος 

4. Βασιλική Μαλιάγκα, τακτικό μέλος 

5. Κωνσταντίνο Μάνο, τακτικό  μέλος 

προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
πρόσκλησης ΑΠ. 37790/07-04-2021 του οικονομικού φορέα :  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. που 
υποβλήθηκαν για την Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς και κατάθεσης 
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για 
την κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, με την 
διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπογραφή εκτελεστικής σύμβασης 
προϋπολογισμού 44.000€ χωρίς Φ.Π.Α., διάρκειας από την υπογραφή της έως 
14/09/2021,σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ.05/2018 Συμφωνίας - Πλαίσιο, και τους όρους 
της αριθ. 05/17 διακήρυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ( Αρ. πρωτ. οικ. 13455/31-
1-2019/, Α.Δ.Α. ΩΙΨΥΟΡ1Γ-ΥΝΗ). 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα τα 
πέντε μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  και με αριθμό 
συστήματος 108647. 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκε ηλεκτρονικά ένας ( 1 ) υπο-φάκελος δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του οικονομικού φορέα   : ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. στο χώρο επικοινωνίας του 
συστήματος.  

Κατόπιν το μέλος της επιτροπής Δημήτριος Γούκος αποσφράγισε και μονόγραψε τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης σε έντυπη μορφή, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Στη συνέχεια  η επιτροπή προέβη στην εξέταση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
οικονομικού φορέα : ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. σύμφωνα με την ΑΠ. 37790/07-04-2021 
πρόσκληση και διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης. 

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ 
 
Έχοντας υπόψη τα  ανωτέρω, η επιτροπή εισηγείται : 

 
Α) Την αποδοχή του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» του 

οικονομικού φορέα  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.  δεδομένου ότι ήταν σύμφωνος με τα 
οριζόμενα στην πρόσκληση. 

Β) Την κατακύρωση του αντικειμένου της πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα  
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.  σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται εκεί. 

Και με τιμή χωρίς ΦΠΑ: 

ΕΙΔΟΣ 

Ολογράφως αριθμητικώς 

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Σαράντα Τέσσερις Χιλιάδες 
Ευρώ  

44.000,00 Ευρώ.                           

 

Η απόφαση της επιτροπής ήταν ομόφωνη σε όλα τα επί μέρους θέματα. 
 

Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στη Δ/νση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες ως 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
1. Ευάγγελος Λούτας, Πρόεδρος 

2. Δημήτριος Γούκος, τακτικό  μέλος 

3. Χρήστος Χρυσούλης, τακτικό μέλος 

4. Βασιλική Μαλιάγκα, τακτικό μέλος 

5. Κωνσταντίνος Μάνος, τακτικό  μέλος 

 

 

 

 

 

 


		2021-04-14T11:57:19+0300




