
 
 

 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

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

Αριθ. Απόφασης 682/2019 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 
Αξιολόγησης Προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων της παρ. γ του άρθρου 
5 του Ν.4412/16 για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των επιτελικών 
υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. και της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και του Πολιτιστικού και Συνεδριακού κέντρου 
Κομοτηνής για 24 μήνες, προϋπολογισμού έως του ποσού των 500.967,74 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

 
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. 
 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του πέμπτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. 
 
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. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 682: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Οικονομικού της Π.Ε. 
Π.Α.Μ.Θ. με το υπ’ αριθμ. Δ.Ο.οικ. 3457/26-8-2019 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής 
τα εξής: 
 
Α. Σας διαβιβάζουμε προς έγκριση το Πρακτικό 1 «Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Αξιολόγηση 
Τεχνικών Προσφορών» και το Πρακτικό 2 της «Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών» της επιτροπής 
διενέργειας του ως άνω  διαγωνισμού  
Β. Στον εν λόγω διαγωνισμό κατατέθηκε προσφορά από έναν (1) προμηθευτή,  
1) την εταιρεία «Γραμμενίδης Δ. Μάρκος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» (αριθ. προσφ. ΕΣΗΔΗΣ 148106, αριθ. 
πρωτ. Δ.Ο. 3409/20-08-2019). 
Η αρμόδια επιτροπή εξέτασε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς του 
συμμετέχοντα. Εν συνεχεία αφού έκανε αποδεκτή την υποβληθείσα προσφορά προχώρησε στην 
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ηλεκτρονική αποσφράγιση και της οικονομικής προσφοράς και συνέταξε  τα συνημμένα Πρακτικά 1 και 2, 
σύμφωνα με τα οποία γνωμοδοτεί την κήρυξη της συμμετέχουσας εταιρείας Γραμμενίδης Δ. Μάρκος 
Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ως προσωρινής αναδόχου και για τις δύο ομάδες των υπό προμήθεια αγαθών με 
έκπτωση ένα τοις εκατό (1%) 

 
Συγκεκριμένα το Πρακτικό 1 αναφέρει τα εξής: « Στην Κομοτηνή την 23η Αυγούστου ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού Π.Α.Μ.-Θ., οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:  
1. Αμπατζιάνης Χρήστος, Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Επαγγέλματος, ως πρόεδρος, 
2. Βλάχος Αθανάσιος, Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης και Εκπαίδευσης, ως μέλος, 
3. Αγγελίνα Βασιλεία – Παγώνα, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων, 
ως μέλος, 
που αποτελούν την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθ. 567/πρ27/11.07.2019 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ., συνεδρίασαν για την αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών του προαναφερθέντος διαγωνισμού. Σύμφωνα 
με την παρ. 3.1.1 «Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών» της εγκεκριμένης Διακήρυξης, η Επιτροπή 
προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» στην δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και παρέλαβε, αρίθμησε και 
μονόγραψε 1 έντυπη προσφορά και το περιεχόμενό της, ήτοι:  
2) της εταιρείας «Γραμμενίδης Δ. Μάρκος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» (αριθ. προσφ. ΕΣΗΔΗΣ 148106, αριθ. 
πρωτ. Δ.Ο. 3409/20.08.2019). 
Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνικής 
προσφοράς. 
Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς 
του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό. 
 Έπειτα από λεπτομερή έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

Α/Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Γραμμενίδης Δ. Μάρκος 
Μονοπρόσωπη ΕΠΕ 

1 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.) 

Ναι 

2 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 10.019,36 ευρώ 
3 Άδεια Λειτουργίας εμπορίας και διακίνησης 

πετρελαιοειδών προϊόντων με 
ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου εισροών-
εκροών  

Ναι 
 

4 Υπεύθυνη Δήλωση με αναγραφή 
διεύθυνσης πρατηρίου 

Ναι 

 
Α/Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Γραμμενίδης Δ. Μάρκος 
Μονοπρόσωπη ΕΠΕ 

1 Ειδική ηλεκτρονική φόρμα συστήματος Ναι 
2 Φύλλο Συμμόρφωσης Ναι 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1) Σχετικά με προσφορά της εταιρείας «Γραμμενίδης Δ. Μάρκος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» διαπιστώθηκε 
ότι η επιπρόσθετα προσκομισθείσα Βεβαίωση καλής λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που 
αφορά την εταιρεία «ΣΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και όχι την προσφέρουσα εταιρεία «Γραμμενίδης 
Δ. Μάρκος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ». Η Επιτροπή ομόφωνα κρίνει ότι το εν λόγω σημείο δεν χρήζει 
συμπλήρωσης-διευκρίνησης καθώς δεν είναι σχετικό με το υπό αξιολόγηση διαγωνισμό (πιθανότατα 
παραδρομή). 
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η υποβληθείσα προσφορά είναι πλήρης ως προς τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και την τεχνική προσφορά και γίνεται αποδεκτή για την συνέχιση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας.  
Προς τούτο, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό εις πενταπλούν, το οποίο βεβαιώνεται και υπογράφεται». 

 
Επίσης το Πρακτικό 2 αναφέρει τα εξής: «Στην Κομοτηνή την 23η  Αυγούστου ημέρα Παρασκευή και ώρα 
12:00, στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού Π.Α.Μ.-Θ., οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:  
1. Αμπατζιάνης Χρήστος, Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Επαγγέλματος, ως πρόεδρος, 
2. Βλάχος Αθανάσιος, Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης και Εκπαίδευσης, ως μέλος, 
3. Αγγελίνα Βασιλεία – Παγώνα, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων, 
ως μέλος, 
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που αποτελούν την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθ. 567/πρ27/11.07.2019 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ, συνεδρίασαν προκειμένου η επιτροπή να 
προβεί στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του προαναφερθέντος διαγωνισμού και 
συγκεκριμένα στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του κάτωθι οικονομικού φορέα:  
3) της εταιρείας «Γραμμενίδης Δ. Μάρκος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» (αριθ. προσφ. ΕΣΗΔΗΣ 148106, αριθ. 
πρωτ. Δ.Ο. 3409/20.08.2019). 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν παρόντα και τα 
τρία μέλη της επιτροπής, προέβη στην αποσφράγιση των ηλεκτρονικών υποφακέλων με την ένδειξη 
«Οικονομική Προσφορά» σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 της εγκεκριμένης Διακήρυξης, με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 77178. 
Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκε ηλεκτρονικά ένας φάκελος οικονομικής προσφοράς ως εξής: 
1. Της εταιρείας «Γραμμενίδης Δ. Μάρκος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» (αρ. προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 148106) 
Η Επιτροπή αποσφράγισε ηλεκτρονικά τον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά» και μετά από εξέτασή 
τους διαπίστωσε ότι: 
1. Η προσφερόμενη έκπτωση της εταιρείας «Γραμμενίδης Δ. Μάρκος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» είναι 
ένα επί της εκατό (1,00%) επί της μέσης τιμής Λιανικής Πώλησης και για τις δύο Ομάδες Καυσίμων. 
 Συγκεκριμένα η παραπάνω προσφορά συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα ανά προσφερόμενο είδος: 
1.  «Γραμμενίδης Δ. Μάρκος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(€) 
 

ΦΠΑ 
(€) 
 

Α/Α 
 
 

ΕΙΔΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. 
 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 
(€) 

1 09135100-5 
Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

Λίτρο 410.300 0,846 347.113,80 24 83.307,31 430.421,11 

2 09134100-8 
Πετρέλαιο ντίζελ 

Λίτρο 117.440 1,125 132.120,00 24 31.708,80 163.828,80 

3 09132100-4 
Αμόλυβδη βενζίνη 

Λίτρο 12.660 1,31 16.584,60 24 3.980,30 20.564,90 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  495.818,40  118.996,42 614.814,82 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 495.818,40 € 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, 
ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ. 
Η οικονομική προσφορά διαπιστώνεται ότι έχει συνταχθεί σύμφωνα με την  Διακήρυξη  και ότι ο 
προσφέρον έχει επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος 
IV, σε μορφή pdf. 

Μετά τα παραπάνω η επιτροπή 
Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι  

Α. Την αποδοχή της μοναδικής οικονομικής προσφοράς: 
1. Της εταιρείας «Γραμμενίδης Δ. Μάρκος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» (αρ. προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 148106) 
Β. Την ανάδειξη της «Γραμμενίδης Δ. Μάρκος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» ως προσωρινού αναδόχου.  
Το παρόν Πρακτικό αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε από τα μέλη της Επιτροπής σε πέντε (5) αντίτυπα». 

 
    Κατόπιν τούτου η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την έγκριση των Πρακτικών 1 και 2 της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 
για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων της παρ. γ του άρθρου 5 του Ν.4412/16 για την 
ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των επιτελικών υπηρεσιών της ΠΑΜΘ και της Π.Ε. 
Ροδόπης καθώς και του Πολιτιστικού και Συνεδριακού κέντρου Κομοτηνής για 24 μήνες, προϋπολογισμού 
έως του ποσού των 500.967,74€ (μη συμπερι-λαμβανομένου ΦΠΑ) και την κήρυξη της συμμετέχουσας 
εταιρείας Γραμμενίδης Δ. Μάρκος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ως προσωρινής αναδόχου και για τις δύο ομάδες 
των υπό προμήθεια αγαθών με έκπτωση ένα τοις εκατό (1%) 
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Παρακαλούμε για την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση της παρούσας εισήγησης καθώς θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί το συντομότερο η διαγωνιστική διαδικασία και να προκύψει ανάδοχος πριν την λήξη της 
τρέχουσας σύμβασης. Επίσης ο Ν4412/16 στο άρθρο 221Α παρ 2 τίθεται πλέον προθεσμία επί των 
εγκρίσεων των πρακτικών από την Αναθέτουσα Αρχή ως εξής:  
… 2.Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών 
από την κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών. … 
 
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 : 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 
Εγκρίνει τα συνημμένα Πρακτικά 1 και 2 της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων της παρ. γ του άρθρου 5 του 
Ν.4412/16 για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των επιτελικών υπηρεσιών της 
ΠΑΜΘ και της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και του Πολιτιστικού και Συνεδριακού κέντρου Κομοτηνής για 24 
μήνες, προϋπολογισμού έως του ποσού των 500.967,74€ (μη συμπερι-λαμβανομένου ΦΠΑ) και την 
κήρυξη της συμμετέχουσας εταιρείας Γραμμενίδης Δ. Μάρκος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ως προσωρινής 
αναδόχου και για τις δύο ομάδες των υπό προμήθεια αγαθών με έκπτωση ένα τοις εκατό (1%) 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  682/2019. 
 

                                 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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