
ΑΔΑ: ΩΝ3Α7ΛΒ-ΕΑΣ 

 

 
                                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Του  Πρακτικού  15  / 2018 συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

----------------------------------------- 
Αριθ. Απόφασης   186 / 2018 

--------- --------------------------------- 
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για το 
έτος 2019 για τις ανάγκες των υπηρεσιών στις περιοχές Καβάλας , Χρυσούπολης και Θάσου της Π.Ε. 
Καβάλας. 
 
 
   Στην  Κομοτηνή σήμερα  29  Νοεμβρίου  2018  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15.00, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ » της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του 
Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου και παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών : Πατακάκη Ανάργυρου Π.Ε. 
Δράμας, Πέτροβιτς Δημητρίου Π.Ε. Έβρου, Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης  και  απουσία των 
Αντιπεριφερειαρχών : Μαρκόπουλου Θεόδωρου Π.Ε. Καβάλας  και Τσαλικίδη Νικολάου Π.Ε. 
Ροδόπης , που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167  παρ. 4 του N. 3852/2010, συνήλθε σε 
δημόσια τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά 
από την   Δ.Δ ΟΙΚ. 7435/22-11–2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε 
Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010. 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ :   
         1.   Δημούδη- Τζατζαΐρη Ελένη,   Πρόεδρος του Π.Σ.   
         2.   Μεχμέτ Ούστα Χουσείν,    Γραμματέας του Π.Σ. 

                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ   
1. Αντωνιάδης   Κωνσταντίνος    
2. Εξακουστός  Κωνσταντίνος 

18. 
19.  

  Χειράκη Γεωργία 
  Λιθηρόπουλος Χρήστος 

3. Ζάχαρη Ζηνοβία                                                          
4. Μποταΐτης  Σωτήριος 

20. 
21.    

  Αραμπατζής  Αθανάσιος         
  Γρανάς  Αρχέλαος    

5. Ευφραιμίδης Νικόλαος   22.   Δαμιανίδης  Παύλος 
6. Βενετίδης Κωνσταντίνος 23.   Τσαλδαρίδης  Αναστάσιος   
7. Τερτσούδης Χρήστος   24.   Κοτζά Μουμίν Ριτβάν 
8. Ιμπράμ Αχμέτ   
9. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος 

25. 
26. 

  Ζιμπίδης   Γεώργιος     
  Ορφανίδης  Χαράλαμπος 

10. Γάκης Χρήστος 27.   Τουρτούρης  Σπυρίδων 
11. Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα                           
12. Χουσέ  Μουσταφά  Ισμαήλ                                     
13. Μπούτος  Ιωάννης 
14. Κινατζίδης Κωνσταντίνος 
15. Κατραντζή  Μουσταφά                                    

28.
29. 
30. 
31. 
32.   

  Λασκαρίδης  Παντελής 
  Μαλτέζος Μενέλαος  
  Τρέλλης Χρήστος 
  Τραϊφόρος Βασίλειος 
  Ναθαναηλίδης Αναστάσιος 

16. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά     33.    Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής    
17. Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα   

 
 

                  ΑΠΟΝΤΕΣ:    
           1.   Καβαρατζής Σταύρος,   Αντιπρόεδρος  του Π.Σ.  
                                             
                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

   1.   Τσιλιγγίρης Σπυρίδων                                       9.   Τσολάκης Σταύρος 
            2.   Αμοιρίδης  Μιχαήλ                                           10.  Καραλίδης Φώτιος 

   3.   Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος                                  11.  Γαλάνης Βασίλειος   
   4.   Χατζηγκενέ  Ιρφάν                                            12.  Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή   

            5.   Βουδούρης Ευάγγελος                                    13.  Κιτσόπουλος Χρήστος   
            6.   Μουσταφά Μετίν                                             14.  Γεροστεργίου  Αικατερίνη  
            7.   Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ                                         15.  Μουμίν Οντέρ   

   8.   Παπαδόπουλος Σωτήριος 
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    Παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  
και Θράκης κα Ζωή  Κοσμίδου.      
    Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  
και Θράκης κα  Ελένη  Κατσικούδη . 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών  ήταν παρόντα τα 35 μέλη, άρχισε η 
συζήτηση των  θεμάτων   της ημερήσιας διάταξης. 

     Προσήλθε στην συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο  
Περιφερειακός  Σύμβουλος  κ.  Κιτσόπουλος Χρήστος . 
    Προσήλθαν στη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του τρίτου  θέματος της ημερήσιας διάταξης οι  
Περιφερειακοί  Σύμβουλοι  κ. κ. 1) Αμοιρίδης  Μιχαήλ, 2)Χατζηγκενέ Ιρφάν, 3)Μουσταφά Μετίν και 
4)Παπαδόπουλος Σωτήριος.          
    Αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση  και πριν την ψήφιση του τρίτου θέματος της ημερήσιας 
διάταξης οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι  κ.κ  1)Παπαδόπουλος Σωτήριος και 2)Μουσταφά Μετίν. 
    Αποχώρησε  πρόσκαιρα από τη συνεδρίαση  και πριν την ψήφιση του τρίτου θέματος της ημερήσιας 
διάταξης η  Περιφερειακή  Σύμβουλος  κα.  Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα.                          
   Προσήλθε στη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η 
Περιφερειακή  Σύμβουλος  κα.  Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα.                         
   Αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του τέταρτου  θέματος της 
ημερήσιας διάταξης οι Περιφερειακοί  Σύμβουλοι  κ. κ. 1)Γάκης Χρήστος, 2)Εξακουστός Κωνσταντίνος, 
3)Λασκαρίδης Παντελής και 4)Ορφανίδης  Χαράλαμπος. 
   Αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση και κατά τη συζήτηση του έκτου θέματος της ημερήσιας 
διάταξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χατζηγκενέ Ιρφάν.          
   Αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του  έβδομου  θέματος της ημερήσιας 
διάταξης ο Περιφερειακός  Σύμβουλος  κ.  Μποταΐτης  Σωτήριος. 
    Αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του  όγδοου  θέματος της ημερήσιας 
διάταξης ο Περιφερειακός  Σύμβουλος  κ.  Κιτσόπουλος Χρήστος. 
     Εισηγούμενη το δέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης  η Εκτελεστική  Γραμματέας της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κα.  Ζωή  Κοσμίδου, έθεσε υπόψη των μελών  του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το αριθμ. Πρωτ : 03/οικ.4844/13-11-2018 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Διοικητικού -Οικονομικού της Π. Ε Καβάλας με ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ,  το οποίο 
αναφέρει τα εξής :  

       Έχοντας υπόψη: 
1. Την με αριθ.  1050/01-11-2018 απόφαση της 48ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 
Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης με την οποία εγκρίνεται το αποτέλεσμα ως άγονου του 
Συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 03/2018, για την προμήθεια υγρών καυσίμων 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας  Καβάλας για το έτος 2019, 
προϋπολογισμού έως  του ποσού των 74.400,00 ευρώ ,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 % 
(60.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %). 
 Ο εν λόγω διαγωνισμός κηρύχτηκε ως άγονος  για τις περιοχές Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου, 
αφού δεν υποβλήθηκαν προσφορές για την προμήθεια των καυσίμων των Υπηρεσιών των 
παραπάνω περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. 
2. Την έγκριση της διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 κατά τις 
οποίες: «Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στην 
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) 
εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση 
συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις δεν είναι κατάλληλη, εφόσον 
δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης ». 
3. Τις ανάγκες της Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση του προϋπολογισμού της με 
αριθμ.03/2018  Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού: Οι προμηθευτές μπορούν να προσφέρουν 
είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για ένα μόνο είδος π.χ. να προσφέρουν μόνο για το 
πετρέλαιο κίνησης ή μόνο για τη βενζίνη και  συγκεκριμένα για το πετρέλαιο κίνησης οι ενδεικτικές 
ποσότητες ανέρχονται στα 26.000 λίτρα και η αμόλυβδη βενζίνη στα 22.000 λίτρα και οι ενδεικτικές 
αξίες των καυσίμων ανέρχονται στο ποσό των 37.700,00 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης και στο 
ποσό των 36.700,00 ευρώ για την αμόλυβδη βενζίνη. 
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  Οι τόποι της προμήθειας των καυσίμων είναι η πόλη της Καβάλας, η  πόλη της                 
Χρυσούπολης και το νησί της Θάσου και οι ενδεικτικές αξίες των καυσίμων     ανέρχονται στο ποσό 
των 61.400,00 ευρώ, 6.000,00 ευρώ και 7.000,00 ευρώ       αντίστοιχα. 
   Ο προϋπολογισμός των απαιτούμενων ποσοτήτων εκπονήθηκε βάσει των αναγκών                  
παρελθόντων  ετών και σχετικών εκτιμήσεων. 
 
4. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί  σε συνεργασία με το Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε. Καβάλας, 
έχοντας ως σκοπό την εύρεση της πλέον συμφέρουσας τιμής από το παρατηρητήριο τιμών που 
βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.fuelprice.gr.για χρονική περίοδο από 1-1-2019 και έως 31-12-2019, 
συνολικού προϋπολογισμού έως  του ποσού των 74.400,00 ευρώ ,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24 % (60.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %). 
   Ύστερα, από τα παραπάνω 
                                                                    
                                                                         Εισηγούμεθα 
 
  Την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της  διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
σύμφωνα  με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 ,για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για το έτος 2019  
για τις ανάγκες των υπηρεσιών στις περιοχές της πόλης της Καβάλας, της  πόλης της Χρυσούπολης 
και το νησί της Θάσου της Π.Ε. Καβάλας.  
 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και 
έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του N. 3852/2010. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της  διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
σύμφωνα  με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 ,για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για το έτος 2019  
για τις ανάγκες των υπηρεσιών στις περιοχές της πόλης της Καβάλας, της  πόλης της Χρυσούπολης 
και το νησί της Θάσου της Π.Ε. Καβάλας, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας 
Υπηρεσίας . 
 
   Η  παρούσα απόφαση έλαβε α/α  186 /2018. 
 
                      Η  ΠΡΟΕΔΡOΣ   ΤΟΥ                                                           Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ                                  

                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
                ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                      ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
 
 
                Δημούδη- Τζατζαΐρη Ελένη                                                   Μεχμέτ  Ουστα  Χουσεϊν      

    


