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Του  Πρακτικού αριθ. 34/2019  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 681/2019 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση  Πρακτικού Νο 4 της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού διεθνή 
ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων και λιπαντικών ελαίων για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Δράμας», προϋπολογισμού 302.054,46 € (με Φ.Π.Α  24%) 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 28 Αυγούστου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος 
όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 4071/23-8-2019 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) 
Γεωργιτσόπουλος Χρήστος μέλος, 3) Εξακουστός Κωνσταντίνος μέλος, 4)  Μοσχοφίδου –Βλάχου 
Ελεονώρα μέλος, 5) Τσολάκης Σταύρος αναπληρωματικό μέλος,  6) Καραλίδης Φώτιος μέλος, 7) 
Τσαλδαρίδης Αναστάσιος αναπληρωματικό μέλος και 8) Ζιμπίδης Γεώργιος αναπληρωματικό μέλος. 
   Απόντες ήταν οι: κ.κ.: 1) Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα Αντιπρόεδρος της Οικονομικής 
επιτροπής, 2) Μουσταφά Μετίν μέλος, 3) Γρανάς Αρχέλαος μέλος και 4) Λασκαρίδης Παντελής μέλος, 
οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
     
   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
 
Μετά την συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε μόνιμα από την συνεδρίαση 
το μέλος της οικονομικής επιτροπή Καραλίδης Φώτιος. 
Μετά την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν μόνιμα από την 
συνεδρίαση τα μέλη της οικονομικής επιτροπή Τσαλδαρίδης Αναστάσιος και Ζιμπίδης Γεώργιος. 
Μετά την συζήτηση του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης αποχώρησε μόνιμα από την 
συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής επιτροπή Εξακουστός Κωνσταντίνος. 
 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του τέταρτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 681: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού 
της Π.Ε. Δράμας με το υπ’ αριθμ. 146899/5096/27-8-2019 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής: 
 
Σας αποστέλλουμε συνημμένα το  υπ αριθμ. 6ο  πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού διεθνή 
ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων και λιπαντικών ελαίων για τις 
ανάγκες της ΠΕ Δράμας για το 2019-2020 και για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. 
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) 
 
Συγκεκριμένα το Πρακτικό Νο6 αναφέρει τα εξής: « Οι κατωτέρω υπογράφοντες 
1. Γρηγοριάδης Σάββας ΠΕ Πληροφορικής 
2. Δεμερτζή Πασχαλινά ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού  
3. Σωφρονιάδης Χαράλαμπος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 
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 ορισθέντες ως επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων για τους τακτικούς διαγωνισμούς που θα 
πραγματοποιήσει η ΠΕ Δράμας το έτος 2019 με την με αρίθμ. 1173/2018 (ΑΔΑ ΨΒΩ47ΛΒ-Ρ0Ω) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ, συνήλθαμε σε συνεδρίαση την Τετάρτη 
21/8/2019 και ώρα 10:00 στο γραφείο 325 της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (3ος όροφος) 
προκειμένου να προβούμε στο άνοιγμα και στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
οικονομικού φορέα που συμμετείχε στον διαγωνισμό του ανωτέρω έργου, σε συνέχεια της διαδικασίας 
που καταγράφηκε στο 5ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ της επιτροπής, το οποίο εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με Αριθμό 01/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού Π.Ε. Δράμας – Τμήμα Προμηθειών για τον: Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο  Δ Ι Ε Θ Ν Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο  
Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο  γ ι α  τ η ν  α ν ά δ ε ι ξ η  π ρ ο μ η θ ε υ τ ή  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ για τις ανάγκες της ΠΕ Δράμας για το έτος 2019, με κριτήριο κατακύρωσης 
: Χαμηλότερη Τιμή σε € (ευρώ) (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % επί της μέσης λιανικής τιμής της 
Π.Ε. Δράμας), ΑΔΑΜ:19PROC004905031). 
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε 
αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε 
λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 73686. 
Στη συνέχεια δύο εκ των μελών της Επιτροπής καταχώρησαν διαδοχικά, ο κάθε ένας χωριστά, σε ειδική 
φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) 
προκειμένου να γίνει η διαδικασία ανοίγματος των δικαιολογητικών συμμετοχής.  
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστημα των διαπιστευτηρίων από κάθε 
Μέλος της Επιτροπής), αποσφραγίσθηκαν τα δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνιζομένου. 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ περιελάμβανε έξι (6)αρχεία 
σε μορφή  pdf.  :  

α/α Περιγραφή Εγγράφου Φορέας Έκδοσης Αριθμ. Εγγράφου Άρθρο 
διακήρυξης 

1 Αντίγραφο Ποινικου 
Μητρώου 

Εισαγγελία 
Πρωτοδικών 
Δράμας 

11310_09/08/2019 2.4.2_1 

2 Πιστοποιητικό περί μη 
πτώχευσης  

Πρωτοδικείο 
Δράμας 

7704/08/08/2019 2.4.2_2 

3 Αποδεικτικό Ενημερότητας 
για χρέη στο Δημόσιο 

ΑΑΔΕ  2110_08/08/2019 2.4.2_3.1 

4 Βεβαίωση Ασφαλιστικής 
Ενημερότητας 

ΕΦΚΑ 624/03-04-2019 2.4.2_3.2 

5 Βεβαίωση ΕΦΚΑ 536147/2-05-2019 2.4.2_3.3 

6 Πιστοποιητικό Επιμελητήριο 
Δράμας 

12/04_01_2019 2.4.2.4 

Λαμβάνοντας υπόψη η επιτροπή τα ανωτέρω δικαιολογητικά και το άρθρο 2.4.2 της σχετικής διακηρύξεως 
περί δικαιολογητικών κατακύρωσης (Άρθρο 103 του Ν. 4412/2016) τα ανωτέρω δικαιολογητικά που 
υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα µε τα όσα προβλέπει η διακήρυξη.  
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να κατακυρωθεί η σύμβαση 
στην ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης». 

 
 

    Κατόπιν τούτων, η Υπηρεσία 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 
Την έγκριση του Πρακτικού Νο 6 της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού 
για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων και λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες της Π.Ε. Δράμας». 

 
 

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012 : 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Νο6 της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων και λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες της 
Π.Ε. Δράμας» προϋπολογισμού 302.054,46€ (με Φ.Π.Α  24%) και συγκεκριμένα την κατακύρωση της 
σύμβασης στον ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  681/2019. 
 

                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 

  
               ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 

                             ΤΑ ΜΕΛΗ 

    ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
    ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
    ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ- ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 
    ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
   ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ    
   ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
   ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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