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Του  Πρακτικού αριθ. 44/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 817/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 1/2022 της Επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης 
των προσφορών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια 
υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Περιφερειακής 
Ενότητας Καβάλας για τα έτη 2022-23, συνολικού προϋπολογισμού 192.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 07 Νοεμβρίου  ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ έγινε με τηλεδιάσκεψη 
σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/9-7-2022  «Λήψη  αποφάσεων  συλλογικών  οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και 
β’ βαθμού και διοικητικών  συμβουλίων εποπτευόμενων  νομικών  τους προσώπων  κατά  το  διάστημα  
ισχύος των  μέτρων  αποφυγής  της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την 
ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/324965/4420/31-10-2022 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) Κουρτίδης Κωνσταντίνος Προεδρεύων της οικονομικής επιτροπής, 2) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος  Βενετίδης Κωνσταντίνος  
μέλος,4) Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος, 5) Εξακουστός Κωνσταντίνος  αναπληρωματικό  μέλος Ιωσηφίδης 
Αλέξανδρος μέλος, 6)   Γρανάς Αρχέλαος  αναπληρωματικό μέλος  
  Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) Πολίτης Αλέξιος  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε 
για υπηρεσιακούς λόγους και 2), Τσώνης Αθανάσιος  3) Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος 4) 
Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος, 5)  Ζιμπίδης Γεώργιος μέλος, και 6) Ιμάμογλου Τζιχάν  οι οποίοι 
απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή . 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα έξι  μέλη, ο 
Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και 
ημερήσιας διάταξης. 
 
Μετά  την συζήτηση του 11ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 817: Εισηγούμενη  το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού  
της Π. Ε. Καβάλας,  με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 322851/4959/26-10-2022 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 διαβιβάζουμε τo πρακτικό1/2022της Επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης των 
προσφορών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια υγρών 
καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας  
Καβάλας για τα έτη 2022-23,συνολικού προϋπολογισμού  192.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
24%», και αύξοντα αριθμό 173538στο ΕΣΗΔΗΣ. 
Η Επιτροπή παραλαβής-αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού 
εισηγείται : 1) την ανάδειξή της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. ως προσωρινού αναδόχου, καθώς και 
2)την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου,για τα τμήματα 2Θ/2022, 2Θ/2023 και 2Κ/2023 που αφορούν 
την Θάσο, διότι ύστερα από ανοικτή διαδικασία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. 
 
Συγκεκριμένα το πρακτικό ανέφερε τα εξής :« Στην Καβάλα στις 25/10/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00π.μ.  συνεδρίασε η Επιτροπή παραλαβής & αξιολόγησης προσφορών της διαδικασία της  
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για το 
έτος 2023 και θέρμανσης για τα έτη 2022-23, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας  Καβάλας για τα 
έτη 2022-23 συνολικού προϋπολογισμού 192.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία 

ΑΔΑ: ΨΡΤΚ7ΛΒ-ΛΚΡ



συγκροτήθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016και εγκρίθηκε με την αριθ. 114/2022 (ΑΔΑ: 
9ΒΠΒ7ΛΒ-ΕΕ4)και την433/2022 (ΑΔΑ: 6ΒΜ97ΛΒ-1ΞΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Π.Α.Μ.Θ., αποτελούμενη από τους: 
 
1. Γεωργαλάς Ιωάννης του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής / Πληροφορικής (SOFTWARE), που υπηρετεί στην 
Δ/νση  Aγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ως πρόεδρος.  
2. Φαρίνα  Σουλτάνα του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στην Δ/νση Δημόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, ως μέλος. 
3. Κωνσταντίνος Κλεανθίδης του κλάδου  Π.Ε. Μηχανικών Υπολογιστών, που υπηρετεί στο Τμήμα  
Πληροφορικής, ως μέλος. 

 
προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής -τεχνική προσφορά-
οικονομική προσφοράτης διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευσηγια την 
προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας  Καβάλας για τα έτη 2022-23 συνολικού προϋπολογισμού 192.000,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%,(α/α συστήματος 173538), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
296072/4524/4-10-2022 Πρόσκληση (ΑΔΑ: 95Η97ΛΒ-ΧΗ1, ΑΔΑΜ : 22PROC011380990) και την αριθ. 
01/2022 διακήρυξη (αριθ.πρωτ.113455/1580/18-04-2022, ΑΔΑ: 6Ω9Τ7ΛΒ-7Β9, 
ΑΔΑΜ:22PROC010414901). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής και η απαρτία της, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη 
την αριθμ. πρωτ. 296072/4524/4-10-2022 Πρόσκληση και την υπ’αριθμ. 1/2022 διακήρυξη του 
διαγωνισμού και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, διαπίστωσε ότι: 
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης αναρτήθηκε ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
σε αυτή, στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και είχε λάβει τον αύξοντα αριθμό 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 173538. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
ήταν σύμφωνα με την διακήρυξη η 24/10/2022και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών η 25/10/2022.  
Τα μέλη της επιτροπής προχωρώντας στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκαν στο 
σύστημα με τα διαπιστευτήρια τους, επέλεξαν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 173538 και διαπίστωσαν ότι 
αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι  έχει 
υποβληθεί μία προσφορά της εταιρείας, ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, 
βρέθηκαν τα ζητούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά καθώς και οι φάκελοι της τεχνικής και 
οικονομικής προσφοράς.Η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής 
προσφοράς του παραπάνω συμμετέχοντα  και βάσει αυτού, διαπιστώθηκε ότι κατέχει όλα τα νόμιμα 
δικαιολογητικά όπως τα ορίζει η διακήρυξη. 
Εν συνεχεία προχώρησαν στην αξιολόγηση της οικονομικήςπροσφοράς. 
Ο συμμετέχων κατέθεσε προσφοράγια τα παρακάτω είδη καυσίμων για τις ανάγκες της Περιφερειακής 
Ενότητας Καβάλας και συγκεκριμένα για τις πόλεις Καβάλας, Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης,τις 
οποίες θα προμηθεύει από το πρατήριό του: 

Πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων με έκπτωση μηδέν 
τοις εκατό (0%). Η τιμή που θα καταβάλλεται κάθε φορά θα είναι πάντα η διαμορφούμενη τιμή ημέρας 
παράδοσης του Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως βεβαιώνεται από το δελτίοτου 
Τμήματος  Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. 

Για την προμήθεια καυσίμων της Θάσου και  έως του ποσού των  δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) για 
καύσιμα θέρμανσης και τωνπέντε χιλιάδων ευρώ(5.000€) για καύσιμα κίνησης, δεν κατατέθηκε καμία 
προσφορά  και ο διαγωνισμός για το συγκεκριμένο μέρος και για την συγκεκριμένη προμήθεια κηρύσσεται 
άγονος. 

 

 

 Ύστερα από τα παραπάνω η επιτροπή  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

ομόφωνα στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. : 
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1)Την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ και την ανάδειξή της, ως προσωρινού αναδόχου της διαπραγμάτευσης, όπου κατέθεσε 
προσφορά για τα καύσιμα με έκπτωση μηδέν τοις εκατό (0%) στην διαμορφούμενη τιμή του 
Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως βεβαιώνεται από το δελτίο του 
Τμήματος  Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και για τις 
πόλεις της Καβάλας, της Ελευθερούπολης και της Χρυσούπολης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 
:  

 

 
2)Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου ως προς την προμήθεια καυσίμων της Θάσου και  έως 
του ποσού  των  δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) για καύσιμα θέρμανσης και πέντε χιλιάδων ευρώ 
(5.000,00€) για καύσιμα κίνησης, διότι δεν υποβλήθηκε καμία ηλεκτρονική προσφορά από κανένα 
Οικονομικό Φορέα στο ΕΣΗΔΗΣ, ούτε υποβλήθηκε καμία προσφορά στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας». 

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία, 
Εισηγείται 

 
1)για την έγκριση του πρακτικού 1/2022,της Επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών 
της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια υγρών καυσίμων 
κίνησης και θέρμανσης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας  Καβάλας για 
τα έτη 2022-23,συνολικού προϋπολογισμού  192.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%», και 
αύξοντα αριθμό 173538 στο ΕΣΗΔΗΣ, και 2)για την έγκριση της επανάληψης της διαδικασίας της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τα Τμήματα 2Θ/2022, 2Θ/2023 και 2Κ/2023 
που αφορούν την Θάσο. 
   
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/Α Τμήματος Υπηρεσίες Π.Ε. Καβάλας Ποσότητα (Λίτρα) 
Προϋπ/νη δαπάνη χωρίς 

ΦΠΑ
Ποσοστό έκπτωσης 

αριθμητικώς

1Θ/2022 Αγροτικό Κτηνιατρείο Χρυσούπολης 
και Γ.Γ.Α. Χρυσούπολης 

12.000 9.677,42€ 
 

0 

3Θ/2022 Αγροτικό Κτηνιατρείο  Ελευθερούπολης 5.000 4.032,26€ 
 

0 

5Θ/2022 
Εργοτάξιο Δ/νσης Τεχνικών Έργων  ΠΕ 

Καβάλας (Κοκκινόχωμα) 
1.000 806,45€ 

0 

 6Θ/2022 Κεντρικό Κτίριο-Διοικητήριο 27.600 22.258,06€ 
 

0 

1Θ/2023 Αγροτικό Κτηνιατρείο Χρυσούπολης 
και Γ.Γ.Α. Χρυσούπολης 

7.000 5.645,16€ 
 

0 

3Θ/2023 Αγροτικό Κτηνιατρείο  Ελευθερούπολης 5.000 4.032,26€ 
 

0 

4Θ/2023 ΚΤΕΟ Καβάλας (Κοκκινόχωμα) 5.000 4.032,26€ 
0 

5Θ/2023 
Εργοτάξιο Δ/νσης Τεχνικών Έργων  ΠΕ 

Καβάλας (Κοκκινόχωμα) 
3.000 2.419,34€ 

0 

 6Θ/2023 Κεντρικό Κτίριο-Διοικητήριο 35.000 28.225,82€ 
0 

Α/Α 
Τμήματος 

Τόπος 
Προμήθειας 

Προϋπ/νη Δαπάνη χωρίς 
Φ.Π.Α 

Ποσοστό έκπτωσης 
αριθμητικώς 

1Κ/2023 Χρυσούπολη 3.225,81 € 0 

3Κ/2023 Καβάλα 52.741,93 € 0 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α 
Εγκρίνει : 1) το πρακτικό 1/2022,της Επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών της 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια υγρών καυσίμων 
κίνησης και θέρμανσης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας  Καβάλας για 
τα έτη 2022-23,συνολικού προϋπολογισμού  192.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%», και 
αύξοντα αριθμό 173538 στο ΕΣΗΔΗΣ, και  συγκεκριμένα :  

α)Την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ και την ανάδειξή της, ως προσωρινού αναδόχου της διαπραγμάτευσης, όπου 
κατέθεσε προσφορά για τα καύσιμα με έκπτωση μηδέν τοις εκατό (0%) στην διαμορφούμενη τιμή 
του Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως βεβαιώνεται από το δελτίο του 
Τμήματος  Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και για 
τις πόλεις της Καβάλας, της Ελευθερούπολης και της Χρυσούπολης, σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα :  

 

 
β)Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου ως προς την προμήθεια καυσίμων της Θάσου και  έως του 
ποσού  των  δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) για καύσιμα θέρμανσης και πέντε χιλιάδων ευρώ 
(5.000,00€) για καύσιμα κίνησης, διότι δεν υποβλήθηκε καμία ηλεκτρονική προσφορά από κανένα 
Οικονομικό Φορέα στο ΕΣΗΔΗΣ, ούτε υποβλήθηκε καμία προσφορά στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας». 

 
2)Την επανάληψη της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τα 
Τμήματα 2Θ/2022, 2Θ/2023 και 2Κ/2023 που αφορούν την Θάσο. 
 

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  817/2022. 

 

Α/Α Τμήματος Υπηρεσίες Π.Ε. Καβάλας Ποσότητα (Λί
Προϋπ/νη δαπάνη χωρίς 

ΦΠΑ
Ποσοστό έκπτωσης 

αριθμητικώς

1Θ/2022 Αγροτικό Κτηνιατρείο Χρυσούπολης 
και Γ.Γ.Α. Χρυσούπολης 

12.000 9.677,42€ 
 

0 

3Θ/2022 Αγροτικό Κτηνιατρείο  Ελευθερούπολης 5.000 4.032,26€ 
 

0 

5Θ/2022 
Εργοτάξιο Δ/νσης Τεχνικών Έργων  ΠΕ 

Καβάλας (Κοκκινόχωμα) 
1.000 806,45€ 

0 

 6Θ/2022 Κεντρικό Κτίριο-Διοικητήριο 27.600 22.258,06€ 
 

0 

1Θ/2023 Αγροτικό Κτηνιατρείο Χρυσούπολης 
και Γ.Γ.Α. Χρυσούπολης 

7.000 5.645,16€ 
 

0 

3Θ/2023 Αγροτικό Κτηνιατρείο  Ελευθερούπολης 5.000 4.032,26€ 
 

0 

4Θ/2023 ΚΤΕΟ Καβάλας (Κοκκινόχωμα) 5.000 4.032,26€ 0 

5Θ/2023 
Εργοτάξιο Δ/νσης Τεχνικών Έργων  ΠΕ 

Καβάλας (Κοκκινόχωμα) 
3.000 2.419,34€ 

0 

 6Θ/2023 Κεντρικό Κτίριο-Διοικητήριο 35.000 28.225,82€ 
0 

Α/Α 
Τμήματος 

Τόπος 
Προμήθειας 

Προϋπ/νη Δαπάνη χωρίς 
Φ.Π.Α 

Ποσοστό έκπτωσης 
αριθμητικώς 

1Κ/2023 Χρυσούπολη 3.225,81 € 0 

3Κ/2023 Καβάλα 52.741,93 € 0 

ΑΔΑ: ΨΡΤΚ7ΛΒ-ΛΚΡ



                         
                        
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 
                 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
        ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                  

                    ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
                    ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ                   

ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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