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Του  Πρακτικού αριθ. 27/2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 433/2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων όλων των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και των δημοσίων συμβάσεων άνω και κάτω 
των ορίων, του ανοιχτού  διεθνούς, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, συνολικού 
προϋπολογισμού 220.716,28 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. (CPV: 09134100-8 -  Πετρέλαιο 
κίνησης, 09132100-4- Βενζίνη Αμόλυβδη). 

 

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 10 Ιουλίου 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), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 
3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 2465/6-7-2020 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  τα  έντεκα  μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 433: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της 
Π.Ε. Έβρου με το υπ’ αριθμ. πρωτ:  2485/29-6-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής 
την εισήγηση της Υπηρεσίας που ανέφερε τα εξής:Έχοντας υπόψη: 

i. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ii. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

iii. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
iv. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
v. Την αριθ. 72/2019 (ΑΔΑ: Ψ98Ο7ΛΒ-9ΩΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την έγκριση συγκρότησης αρμόδιων επιτροπών για 
διαγωνιστικές διαδικασίες που θα διενεργηθούν από τη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.  

vi. Η με Α.Π. 1397/20-03-2019 (ΑΔΑ: ΨΚΓ37ΛΒ-ΘΛ2, ΑΔΑΜ: 19REQ004653063) πολυετής απόφαση 
ανάληψης  υποχρέωσης ποσού εξήντα δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ (62.140,00 €) για την 
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού 
Φορέα και Κ.Α.Ε. 4311.1511.0001 οικ. έτους 2019 με επιβάρυνση ποσού 149.000,00 € έτους 2020 για 
την δέσμευση πίστωσης για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας καυσίμων κίνησης, η 
οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο δεσμεύσεων της υπηρεσίας μας με α/α 3  

vii. Η με Α.Π. 3189/16-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΖΟ7ΛΒ-ΒΘΑ, ΑΔΑΜ: 19REQ005282225) πολυετής απόφαση  
ανάληψης  υποχρέωσης ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 
4311.1511.0001 οικ. έτους 2019 για την δέσμευση πίστωσης για τη διενέργεια διαγωνιστικής 
διαδικασίας προμήθειας καυσίμων, με επιβάρυνση ποσού 7.000,00 € για το έτος 2020, η οποία 
καταχωρήθηκε στο βιβλίο δεσμεύσεων της υπηρεσίας μας με α/α 4  

viii. Η με Α.Π. 68/07-01-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΣ27ΛΒ-3ΦΩ, ΑΔΑΜ: 20REQ006139156) πολυετής απόφαση  
ανάληψης  υποχρέωσης ποσού 156.000,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 4311.1511.0001 οικ. έτους 
2020 για την δέσμευση πίστωσης για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας καυσίμων, 
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με επιβάρυνση ποσού 65.140,00 € για το έτος 2021, η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο δεσμεύσεων 
της υπηρεσίας μας με α/α 3  

ix. Την αριθ. 72/2019 (ΑΔΑ: Ψ98Ο7ΛΒ-9ΩΞ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής ορισμού των 
γνωμοδοτικών επιτροπών διαγωνισμών της Π.Ε. Έβρου.  

x. Την με αριθ. 871/2019 (ΑΔΑ: Ψ2027ΛΒ-ΔΤΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την έγκριση διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού και των όρων 
της διακήρυξης   

xi. Την με αριθ. 96/2020 (ΑΔΑ: 6Ο6Τ7ΛΒ-7ΗΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την έγκριση διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού και των όρων 
της διακήρυξης  

xii. Την επιτακτική ανάγκη προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση των πρακτικού Νο3 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων όλων 
των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και των δημοσίων συμβάσεων άνω και κάτω των ορίων, για τον 
Ανοικτό Διεθνή Μειοδοτικό  Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, προμήθειας καυσίμων κίνησης (CPV: 
09134100-8 -  Πετρέλαιο κίνησης, 09132100-4- Βενζίνη Αμόλυβδη), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και για διάστημα από 01/01/2020 έως και 31/12/2020, 
σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή γνωμοδότησε για 1) την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για το 
Τμήμα Α.1 « Πετρέλαιο κίνησης για τις υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου Ορεστιάδα», προϋπολογισμού 81.991,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ποσοστό έκπτωσης 0% επί της μέσης τιμής την ημέρα παράδοσης του 
καυσίμου και 2) την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για το Τμήμα Α.2 « Πετρέλαιο κίνησης για τις 
υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου Διδυμότειχο», προϋπολογισμού 21.469,24 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
ποσοστό έκπτωσης 0% επί της μέσης τιμής την ημέρα παράδοσης του καυσίμου 

Συγκεκριμένα το πρακτικό ανέφερε τα εξής: « Στην Αλεξανδρούπολη  στις 11/05/2020, ημέρα Δευτέρα, και 
ώρα 09.00 π.μ.  συνεδρίασε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων όλων των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης και των δημοσίων συμβάσεων άνω και κάτω των ορίων που θα 
διενεργηθούν για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την συγκρότησή τους ή μέχρι την ολοκλήρωση των 
σχετικών διαδικασιών που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, η οποία συγκροτήθηκε,  κατόπιν 
κληρώσεως σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και εγκρίθηκε με την αριθ. 72/2019 
(ΑΔΑ:Ψ98Ο7ΛΒ-9ΩΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., αποτελούμενη από τους: 
 
1.Κοσμίδου Ελισσάβετ ΠΕ Πληροφορικής, υπάλληλος Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. Έβρου, (πρόεδρος) 
2. Ράπτης Δημήτριος ΠΕ Γεωπόνος, υπάλληλος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, (μέλος) 
3.Τζιμοτούδης Απόστολος ΠΕ Γεωπόνος, υπάλληλος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, 
(μέλος) 
 
προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
οικονομικού φορέα «Β.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – Ε.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ο.Ε.» που κατατέθηκε κατά τη διενέργεια του 
ανοικτού μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής), ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις Υπηρεσίες της Π.Α.Μ.Θ – 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, συνολικού προϋπολογισμού 220.716,28 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%. (α/α συστήματος 81799), σύμφωνα με την αριθ. 10/2019 διακήρυξη (αριθ.πρωτ.5394/18-12-2019, 
ΑΔΑ: ΩΤΠΝ7ΛΒ-Υ3Ω, ΑΔΑΜ:19PROC006077448). 
 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπ΄ όψιν την αριθ. 96/2020 (ΑΔΑ:6Ο6Τ7ΛΒ-7ΗΜ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ.  ότι οι (υπό)φάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά» του οικονομικού φορέα «Β.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – Ε.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ο.Ε.» 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 10/2019 Διακήρυξη, 
προέβη της παρακάτω ενέργειες:  
 
 
Συνδέθηκε στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με τους ειδικούς κωδικούς χρηστών, που της έχουν χορηγηθεί από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων και αποσφράγισε το στάδιο ηλεκτρονικής αποσφράγισης δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη. Διαπίστωσε,  ότι για τον με α/α συστήματος 81799 διαγωνισμό, 
υποβλήθηκε το σύνολο των  δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης καθώς και η αξιολόγηση τους έγινε μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., από κάθε μέλος της επιτροπής χωριστά, 

http://www.promitheus.gov.gr/
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κατ΄εφαρμογή του άρθρου 60 της ΠΝΠ 20/20-03-2020 (ΦΕΚ68/Α΄/20-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 
δημόσιας διοίκησης» και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος  εμφάνισης και διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19.  
Επομένως  η επιτροπή προέβη στο άνοιγμα των ηλεκτρονικών φακέλων των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του αποτελέσματος, έλεγξε προσεκτικά όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και αποφάσισε 
να κάνει δεκτή την προσφορά, αφού ότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη και καλύπτουν τα 
ζητούμενα της διακήρυξης. Εξαιτίας όμως των μη ομαλών συνθηκών, μέχρι να γίνει η αποσφράγιση 
ορισμένα δικαιολογητικά έληγαν και η επιτροπή αποφάσισε να σταλεί έγγραφο στον προσωρινό ανάδοχο 
για αποστολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών που είχαν λήξει, ώστε να είναι σε ισχύ κατά την 
κατακύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο προσωρινός ανάδοχος «Β.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – 
Ε.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ο.Ε.»  απέστειλε τα δικαιολογητικά  σε φάκελο που έλαβε τον Α.Π 2367/19-6-2020 της 
Υπηρεσίας μας. Η Επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου στις 22-06-2020, οπού και συντάχθηκε το παρόν 
πρακτικό. 
 
Προτείνει 
Την ανακήρυξη  του οικονομικού φορέα «Β.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – Ε.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ο.Ε.» μειοδότη για 1) την 
προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για για το Τμήμα Α.1 « Πετρέλαιο κίνησης για τις υπηρεσίες Π.Ε. 
Έβρου Ορεστιάδα», προϋπολογισμού 81.991,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ποσοστό έκπτωσης 0% 
επί της μέσης τιμής την ημέρα παράδοσης του καυσίμου και 2) την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για 
το Τμήμα Α.2 « Πετρέλαιο κίνησης για τις υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου Διδυμότειχο», προϋπολογισμού 
21.469,24 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ποσοστό έκπτωσης 0% επί της μέσης τιμής την ημέρα 
παράδοσης του καυσίμου»/ 

 
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. 

 
Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α  

 
Εγκρίνει το πρακτικό Νο3 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων όλων των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης και των δημοσίων συμβάσεων άνω και κάτω των ορίων, για τον Ανοικτό 
Διεθνή Μειοδοτικό  Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, προμήθειας καυσίμων κίνησης (CPV: 
09134100-8 -  Πετρέλαιο κίνησης, 09132100-4- Βενζίνη Αμόλυβδη), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και για διάστημα από 01/01/2020 έως και 31/12/2020 και 
την  ανακήρυξη  του οικονομικού φορέα «Β.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – Ε.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ο.Ε.» μειοδότη για 1) την 
προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για για το Τμήμα Α.1 « Πετρέλαιο κίνησης για τις υπηρεσίες Π.Ε. 
Έβρου Ορεστιάδα», προϋπολογισμού 81.991,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ποσοστό έκπτωσης 0% 
επί της μέσης τιμής την ημέρα παράδοσης του καυσίμου και 2) την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για 
το Τμήμα Α.2 « Πετρέλαιο κίνησης για τις υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου Διδυμότειχο», προϋπολογισμού 
21.469,24 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ποσοστό έκπτωσης 0% επί της μέσης τιμής την ημέρα 
παράδοσης του καυσίμου»/ 

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α 433/2020. 
 

                       
                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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