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Α ΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του Πρακτικού αριθ. 20/2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 332/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της με αριθ. 02/2020 Διακήρυξης Ανοικτού δημόσιου Συνοπτικού
διαγωνισμού, για την ανάδειξη μειοδότη για την: «προμήθεια υγρών καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν
οι ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το έτος 2021, προϋπολογισμού έως του ποσού των
74.400,00 ευρώ ,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %, καθώς και έγκριση συγκρότησης επιτροπών
αξιολόγησης αποτελεσμάτων και ενστάσεων του διαγωνισμού.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 22 Μαΐου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ., έγινε δια περιφοράς
σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10
(Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 1760/15-5-2020 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) Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Ευφραιμίδης
Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος,
5) Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος, 8)
Μωυσιάδης Αριστείδης μέλος, 9) Ταπατζάς Εμμανουήλ μέλος, 10) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και
11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 332: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού -Οικονομικού της
Π.Ε. Καβάλας με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 03/οικ.1668/14-5-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της
επιτροπής τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 του
Ν.4623 ( ΦΕΚ 134 Α /09-08-2019 ), η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη
σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών
,για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή
δημόσιους υπαλλήλους».
Κατόπιν τούτου, σας αποστέλλουμε το σχέδιο της αριθ. 02/2020, Διακήρυξης Ανοικτού δημόσιου
Συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη μειοδότη για την:
«προμήθεια υγρών καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας
Καβάλας για το έτος 2021, 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 %)».
Παράλληλα, σας αποστέλλουμε και τα ονόματα των παρακάτω υπαλλήλων, για τον ορισμό αυτών στις
επιτροπές Διαγωνισμού και παρακαλούμε για την έγκρισή τους:
Α) Επιτροπή παραλαβής & αξιολόγησης προσφορών του Ανοικτού δημόσιου Συνοπτικού διαγωνισμού,
για την ανάδειξη μειοδότη για την: «προμήθεια υγρών καυσίμων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες
της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το έτος 2021, 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
%)», τους παρακάτω υπαλλήλους:
Τακτικά Μέλη
1) ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, του κλάδου Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, που υπηρετεί
στην Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ως πρόεδρος.
2) ΦΑΡΙΝΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του κλάδου Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, που υπηρετεί στην Δ/ΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ως μέλος.
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3) ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, του κλάδου Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, που υπηρετεί στην Δ/ΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ως μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
1)
ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, του κλάδου Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, που υπηρετεί στην Δ/ΝΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.
2)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, του κλάδου Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ , που υπηρετεί στην Δ/ΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ.
3)
ΜΟΣΧΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, του κλάδου Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, που υπηρετεί στην Δ/ΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ.
Η συγκρότηση της παραπάνω επιτροπής, ισχύει για όλες τις τυχόν επαναληπτικές διαδικασίες και μέχρι
την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΑΜΘ μαζί με την
έγκριση των όρων της Διακήρυξης με αριθμ.02/2020 και θα ενημερωθούν σχετικά τα μέλη.
Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του παραπάνω διαγωνισμού, η σύνταξη
πρακτικού και η εισήγηση της αξιολόγησης στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατ. ΜακεδονίαςΘράκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν. 4412/16.
Β) Για την Επιτροπή αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης αρχής, τους παρακάτω υπαλλήλους της Π.Ε. Καβάλας:
Τακτικά Μέλη
1. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στην Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ως πρόεδρος.
2. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, του κλάδου Τ.Ε. Τεχνολογίας Γεωπονίας/Τροφίμων υπάλληλος Δ/νσης
Ανάπτυξης, ως μέλος.
3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΩΜΑΗ, του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στην Δ/νση
Μεταφορών και Επικοινωνιών, ως μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
1.
ΚΙΒΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού/Διοικητικού, που υπηρετεί στο
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
2.
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στην Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
3.
ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών-Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, που
υπηρετεί στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για τις προβλεπόμενες από τον νόμο ενστάσεις και
προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της Αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης αρχής, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν. 4412/16.
Η συγκρότηση της παραπάνω επιτροπής, ισχύει για όλες τις τυχόν επαναληπτικές διαδικασίες και μέχρι
την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΑΜΘ μαζί με την
έγκριση των όρων της Διακήρυξης με αριθμ.02/2020 και θα ενημερωθούν σχετικά τα μέλη.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Την έγκριση της με αριθ. 02/2020 Διακήρυξης Ανοικτού δημόσιου Συνοπτικού διαγωνισμού, για την
ανάδειξη μειοδότη για την: «προμήθεια υγρών καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το έτος 2021, προϋπολογισμού έως του ποσού των 74.400,00 ευρώ
,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, καθώς και έγκριση συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης
αποτελεσμάτων και ενστάσεων του διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΠΟ ΦΑΣ ΙΖΕ Ι ΟΜ Ο ΦΩ ΝΑ
Εγκρίνει την με αριθ. 02/2020 Διακήρυξη Ανοικτού δημόσιου Συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη
μειοδότη για την: «προμήθεια υγρών καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Περιφερειακής
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Ενότητας Καβάλας για το έτος 2021, προϋπολογισμού έως του ποσού των 74.400,00 ευρώ
,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, καθώς και έγκριση συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης
αποτελεσμάτων και ενστάσεων του διαγωνισμού, οι οποίες αποτελούνται από τα εξής μέλη:
Α) Επιτροπή παραλαβής & αξιολόγησης προσφορών του Ανοικτού δημόσιου Συνοπτικού διαγωνισμού,
για την ανάδειξη μειοδότη για την: «προμήθεια υγρών καυσίμων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες
της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το έτος 2021, 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
%)», τους παρακάτω υπαλλήλους:
Τακτικά Μέλη
1. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, του κλάδου Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, που υπηρετεί
στην Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ως πρόεδρος.
2. ΦΑΡΙΝΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του κλάδου Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, που υπηρετεί στην Δ/ΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ως μέλος.
3. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, του κλάδου Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, που υπηρετεί στην Δ/ΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ως μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
1. ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, του κλάδου Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, που υπηρετεί στην Δ/ΝΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.
2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, του κλάδου Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ , που υπηρετεί στην Δ/ΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ.
3. ΜΟΣΧΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, του κλάδου Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, που υπηρετεί στην Δ/ΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ.
Η συγκρότηση της παραπάνω επιτροπής, ισχύει για όλες τις τυχόν επαναληπτικές διαδικασίες και μέχρι
την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΑΜΘ μαζί με την
έγκριση των όρων της Διακήρυξης με αριθμ.02/2020 και θα ενημερωθούν σχετικά τα μέλη.
Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του παραπάνω διαγωνισμού, η σύνταξη
πρακτικού και η εισήγηση της αξιολόγησης στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατ. ΜακεδονίαςΘράκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν. 4412/16.
Β) Για την Επιτροπή αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης αρχής, τους παρακάτω υπαλλήλους της Π.Ε. Καβάλας:
Τακτικά Μέλη
1. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στην Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ως πρόεδρος.
2. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, του κλάδου Τ.Ε. Τεχνολογίας Γεωπονίας/Τροφίμων υπάλληλος Δ/νσης
Ανάπτυξης, ως μέλος.
3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΘΩΜΑΗ, του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στην Δ/νση
Μεταφορών και Επικοινωνιών, ως μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
1. ΚΙΒΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού/Διοικητικού, που υπηρετεί στο
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
2. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στην Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
3. ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών-Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, που
υπηρετεί στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για τις προβλεπόμενες από τον νόμο ενστάσεις και
προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της Αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης αρχής, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν. 4412/16.
Η συγκρότηση της παραπάνω επιτροπής, ισχύει για όλες τις τυχόν επαναληπτικές διαδικασίες και μέχρι
την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΑΜΘ μαζί με την
έγκριση των όρων της Διακήρυξης με αριθμ.02/2020 και θα ενημερωθούν σχετικά τα μέλη.

ΑΔΑ: ΨΩ0Δ7ΛΒ-ΗΝΜ

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 332/2020.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ

