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Συλλογικών Οργάνων 

 
 
 
 

 
Ηράκλειο, 06 Απριλίου 2022 
Αρ. πρωτ.:96507 
 

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
 
Τηλέφωνα 
e-mail 

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
:Γιατρομανωλάκη  
 Ευαγγελία 
:2813400235 
:tyso@crete.gov.gr 

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου 
 
 

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου  
- Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης ΠΕ Λασιθίου 

 
 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 401/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της 

αριθμ. 401/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 07/01-04-

2022), που αφορά στην Έγκριση 1ου πρακτικού, ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου για δύο (2) έτη» 

 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

 

Νίκη Βαρδιάμπαση  

 

 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Απόσπασμα Πρακτικού Νο07/01-04-2022 
Αριθμός Απόφασης: 401/2022 

 
Στο Ηράκλειο σήμερα Παρασκευή 01 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00, 

συνήλθε σε συνεδρίαση δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή (Περιφερειακό 
Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 85525/29-
03-2022  Πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-
03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 
32009/23-05-2020 και την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17567 (ΦΕΚ 1454/Β/25-03-2022) 
ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
από το Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 04 
Απριλίου 2022 και ώρα 06:00». 

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα 
αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν: 

 

1 Λιονή Μαρία 
 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 

Αντιπρόεδρος 
επιτροπής 

2 Γουλιδάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης 
ΠΕ Λασιθίου 

τακτικό μέλος 

3 Σκουλάς Νικόλαος Περιφερειακός 
Σύμβουλος 

τακτικό μέλος 

4 Κώτσογλου Κυριάκος »               » τακτικό μέλος 

5 Χρονάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

6 Μανουσάκης Νικόλαος »               » τακτικό μέλος 

7 Ανδρουλάκης Ιωάννης »               » Ως τακτικό μέλος 

 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι περιφερειακoί 
σύμβουλοι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Χουδετσανάκη-
Γιακουμάκη Ειρήνη και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ. Αλεξάκης Γεώργιος 
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ, 
Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική 
προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού ΠΚ, Σουλτάτου 
Ιωάννα προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος 
Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη 
τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Γερογιαννάκη 
Εμμανουέλλα, προϊσταμένη Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Αλεξάκης 
Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Τζαγκαράκη Ελένη 
προϊσταμένη τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, Ξυδάκη Αικατερίνη 
υπάλληλος τμήματος Συντονισμού και Υλοποίησης Δράσεων Φυτικής και Ζωικής 
Παραγωγής Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Λιοδάκης Γεώργιος δικηγόρος 
(θέμα 26), Marcu Arben πολίτης (θέμα 26), Δακανάλης Παναγιώτης πολίτης (θέμα 
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26), και για την τήρηση των πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και 
Μιχελινάκη Άννα, υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων. 

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση 
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας 
διάταξης: 
 

ΘΕΜΑ 94ο: Έγκριση 1ου πρακτικού, ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου για δύο (2) έτη» 

 
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 
δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις, 
ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», 
στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),  
όπως ισχύουν. 

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, 
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/ 
26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.  

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που 
αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022) και του κ. Γουλιδάκη 
Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου (λήξη θητείας 31-05-2022), σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.  

5. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή 
Αντιπροέδρου της ΟΕ. 

6. Το με αρ. πρωτ. 88168/30-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού 
Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  
«Ιστορικό: 
Με την υπ’αριθμ. 194/2022 (ΑΔΑ: ΨΤΡΨ7ΛΚ-ΟΕΖ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο 
«Προμήθεια υγρών καυσίμων  για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου 
για δύο (2) έτη» με προϋπολογισμό 211.070,00 € με Φ.Π.Α .  
Στις 03-03-2022 δημοσιεύτηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) η υπ’αριθμ. πρωτ. 59869/03-03-2022 διακήρυξη του 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και έλαβε ΑΔΑΜ: 22PROC010145142. Στο 
συγκεκριμένο διαγωνισμό κατατέθηκε μία προσφορά και η επιτροπή διενέργειας 
και αξιολόγησης συνεδρίασε, αξιολόγησε την προσφορά και συνέταξε το 
παρακάτω πρακτικό: 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Π.Ε. Λασιθίου για δύο (2) 
έτη» 

Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα την 23η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 
π.μ., στο κτίριο της έδρας της Π.Ε Λασιθίου στον Αγ. Νικόλαο, συνήλθε για 
συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας ανοικτού Διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε 
με την αρ. 194/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Κρήτης, προκειμένου να διενεργήσει τον με αριθ. πρωτ. 59869/03-03-2022 
ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια 
υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου για δύο (2) 
έτη» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 211.070,00 € με Φ.Π.Α. 
Παρόντα ήταν τα παρακάτω μέλη: 
1) Πετάση Ιωάννα του Νικολάου, τακτικό μέλος 
2)Παπαδοπούλου Ζαχαρούλα του Χρήστου, τακτικό μέλος 
3)Καραταράκη Αγγελική του Αποστόλου, τακτικό μέλος 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της Επιτροπής, έγινε εισαγωγή στο ηλεκτρονικό 
σύστημα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ). Ο διαγωνισμός έχει λάβει το συστημικό αριθμό  156466. Ανοίγοντας 
τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, διαπιστώθηκε ότι έχει καταχωρηθεί ένας (1) 
ηλεκτρονικός φάκελος προσφοράς εμπρόθεσμα.  
Επιπρόσθετα η Πρόεδρος της Επιτροπής παρέλαβε από τον υπάλληλο του 
Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Λασιθίου, τον αντίστοιχο ένα (1) φυσικό φάκελο 
προσφοράς, ο οποίος επίσης έχει κατατεθεί  εμπρόθεσμα. Ο φυσικός φάκελος 
προσφοράς σημάνθηκε με τον μοναδικό αριθμό προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ και αφού 
διαπίστωσε ότι στον κυρίως φάκελο έχουν αναγραφεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
που αναφέρονται στη διακήρυξη, προχώρησε στη μονογραφή του κυρίως 
φακέλου.Ο μοναδικός προσφέρων είναι ο ακόλουθος: 
«Ι ΚΤΕΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ζ. ΠΑΤΡΩΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», η οποία 
έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου 80789/23-03-2022. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε: 
Στο άνοιγμα του ηλεκτρονικού φακέλου της εταιρείας «Ι ΚΤΕΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ζ. 
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» «Δικαιολογητικά συμμετοχής», τα 
οποία και ελέγχθηκαν. Διαπιστώθηκε ότι αυτά ήταν πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της διακήρυξης.  
Παράλληλα η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα του φυσικού φακέλου της «Ι 
ΚΤΕΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ζ. ΠΑΤΡΩΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»,  στη σήμανση 
με τον μοναδικό αριθμό προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ και στη μονογραφή των δύο (2) 
υποφακέλων που περιέχονταν σε αυτόν με τις ενδείξεις: "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ", "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" . Ο φάκελος  "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ" δεν απαιτείται να προσκομιστεί σε φυσικό φάκελο δεδομένου ότι 
υπήρχε υπογραμμένο ψηφιακά στο ηλεκτρονικό σύστημα του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 
Ακολούθησε το άνοιγμα του φυσικού φακέλου "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", η 
μονογραφή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών που περιέχονταν σε αυτόν, τα 
οποία κρίθηκαν σύμφωνα και αντίστοιχα με τα ηλεκτρονικά κατατεθειμένα.  
Η Επιτροπή κατόπιν προχώρησε στο έλεγχο των δικαιολογητικών του 
ηλεκτρονικού φακέλου «Τεχνική προσφορά» και διαπίστωσε ότι οι τεχνικές 
προδιαγραφές της προσφοράς ήταν σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης. 
Παράλληλα προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του φυσικού φακέλου 
«Τεχνική προσφορά», στη μονογραφή και στον έλεγχο τους, τα οποία κρίθηκαν 
σύμφωνα και αντίστοιχα με τα ηλεκτρονικά κατατεθειμένα.  
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο έλεγχο των δικαιολογητικών του 
ηλεκτρονικού φακέλου «Οικονομική προσφορά», όπου διαπιστώθηκε ότι 
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προσφέρεται αρνητική έκπτωση με ποσοστό μείον πέντε επί τοις εκατό (-5%) 
επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, 
όπως ορίζεται στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων του 
Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.  
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση προκειμένου να ελεγχθεί η 
εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής. 
Στις 29/03/2022 ημέρα Τρίτη η Επιτροπή επανασυνεδρίασε και αφού έλαβε 
υπόψη τα αποτελέσματα του ελέγχου για τη γνησιότητα της εγγυητικής 
επιστολής, 
ομόφωνα γνωμοδοτεί για την αποδοχή της παραπάνω  προσφοράς για την 
προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕΛ και την 
κήρυξη ως προσωρινού αναδόχου της εταιρείας «Ι ΚΤΕΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ζ. 
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.». 
Με αυτά τελείωσε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 
υπογράφτηκε.   
Έχοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
2.  Την αριθμ. 1218/16-2-2021 (ΦΕΚ 762/Β΄/26-2-2021) απόφαση της 
Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης». 
3. Του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
5. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
6. Την υπ’ αριθμ. 194/2022 (ΑΔΑ: ΨΤΡΨ7ΛΚ-ΟΕΖ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων  για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου για δύο (2) έτη». 
7. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 59869/03-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010145142) 
Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών 
καυσίμων  για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου για δύο (2) έτη»  
8. Την από 23-03-2022 προσφορά της εταιρείας «Ι ΚΤΕΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ζ. 
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», που έλαβε αρ. πρωτ. 80789/23-03-
2022 και της οποίας η ηλεκτρονική προσφορά στο ΕΣΗΔΗΣ  έλαβε τον αριθμ. 
272105.  
9. Το υπ’αριθμ. 1/23-03-2022 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών 
καυσίμων  για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου για δύο (2) έτη».  

Εισηγούμαστε: 
Την έγκριση του Νο1/23-03-2022 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης του  ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια 
υγρών καυσίμων  για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου για δύο (2) 
έτη», την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας «Ι ΚΤΕΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ζ. 
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και την  κήρυξη αυτής ως 
προσωρινού ανάδοχου με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης  μείον πέντε επί τοις 
εκατό (-5 %) στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή στο Νομό κατά την 
ημέρα παράδοσης του είδους όπως θα ορίζεται στο Εβδομαδιαίο Δελτίο 
Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. 
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7. Την εισήγηση του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου και 
τακτικού μέλους της Επιτροπής. 

8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της 
Επιτροπής.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει το Νο1/23-03-2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια 
υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου για δύο 
(2) έτη», την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας «Ι ΚΤΕΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ζ. 
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και την κήρυξη αυτής ως 
προσωρινού ανάδοχου με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης μείον πέντε επί τοις 
εκατό (-5 %) στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή στο Νομό κατά την 
ημέρα παράδοσης του είδους όπως θα ορίζεται στο Εβδομαδιαίο Δελτίο 
Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, 
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 
 

 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο, 01-04-2022 
 

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος                                     Τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
Λιονή Μαρία 

Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Ρεθύμνου 


