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Του  Πρακτικού αριθ. 24/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 624/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της  διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα  με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), 
για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για το έτος 2022 για τις ανάγκες των υπηρεσιών στο νησί της Θάσου 
της Π.Ε. Καβάλας προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 5.000,00 ευρώ. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.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 ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/272855/4568/05-10-2021 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, 5) 
Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος 
αναπληρωματικό μέλος, 8) Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά αναπληρωματικό 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 εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 624: Εισηγούμενη  το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού                                      
της Π. Ε. Καβάλας με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 03/οικ.245287/3930 09/09/2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των 
μελών της επιτροπής τα εξής:  
1. Την με αριθ. 175/2021 απόφαση της 8ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Ανατολικής 
Μακεδονίας -Θράκης με την οποία εγκρίνεται το αποτέλεσμα ως άγονου του Συνοπτικού διαγωνισμού με 
αριθμό Διακήρυξης 01/2021,  ως προς την προμήθεια καυσίμων της Θάσου και  έως του ποσού  των  
5.000 ευρώ. 
Ο εν λόγω διαγωνισμός κηρύχτηκε ως άγονος  για το νησί της Θάσου ,αφού δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά για την προμήθεια των καυσίμων των Υπηρεσιών της Θάσου, της Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας. 
2. Την έγκριση της διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει), 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.  Ο τόπος της προμήθειας των καυσίμων είναι το νησί της Θάσου και οι ενδεικτικές αξίες των 
καυσίμων ανέρχονται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ. 
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 1-1-2022 και έως 31-12-2022. 
           
                                                                   
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
   
      

ΑΔΑ: ΨΖΖΗ7ΛΒ-Ψ7Λ



  Την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της  διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
σύμφωνα  με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ,για την προμήθεια 
καυσίμων κίνησης για το έτος 2022  για τις ανάγκες των υπηρεσιών στο νησί της Θάσου της Π.Ε. Καβάλας 
και  έως του ποσού  των  5.000,00 ευρώ. 
 
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. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της  διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα  
με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ,για την προμήθεια καυσίμων κίνησης 
για το έτος 2022  για τις ανάγκες των υπηρεσιών στο νησί της Θάσου της Π.Ε. Καβάλας και  έως του 
ποσού  των  5.000,00 ευρώ. 
 
Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ταπατζάς 
Εμμανουήλ, Εξακουστός Κωνσταντίνος και  Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά ψηφίζοντας κατά 
αναφέροντας τα εξής : «ψηφίζουμε αρνητικά, διότι υπάρχει το χρονικό περιθώριο ώστε να κηρυχθεί 
ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία, καθώς η προμήθεια καυσίμων αφορά το έτος 2022.» 

 
 
 Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α 624/2021. 

 
                       
                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
                  
 

                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                  ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ  
                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΚΑΖΑΚΟΥ-ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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