
 
 

 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 27/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 710/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση  παράτασης σύμβασης προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες της 
Π.Ε. Δράμας. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 15 Νοεμβρίου 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 310341/5117/9-11-2021 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. 
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. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 710: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της 
Π.Ε. Δράμας με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 302241/5295/02-11-2021 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής  τα εξής: 
  
Έχοντας υπόψη:  
Η με αριθ. πρωτ: 169675/6164/11-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΡΥ77ΛΒ-ΩΦΝ) σύμβαση που αφορά στη προμήθεια 
καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες της Π.Ε Δράμας λήγει 11/11/2021. 
Επειδή: 
α) είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία του ηλεκτρονικού Διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια 
καυσίμων για την Π.Ε Δράμας. 
β) σύμφωνα με το άρθρο 5 της ανωτέρω σύμβασης παρέχεται το δικαίωμα παράτασής της, ύστερα από 
μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η 
διενέργεια νέου διαγωνισμού και κατά το χρόνο της παράτασης δεν θα υπάρξει υπέρβαση της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης που καθορίζονται και μνημονεύονται ρητά στο άρθρο 1 της παρούσας μέχρι 
τρείς (3) μήνες. 
γ) Μέχρι τις 29/10/2020 από το αρχικό ποσό των 211.992,88 € της υπογραφείσας σύμβασης που αφορά 
στη πληρωμή δαπανών καυσίμων θέρμανσης, οι πληρωμές έχουν ανέλθει στο ποσό των 166.729,02 € και 
το υπολειπόμενο ποσό είναι 45.263,86 €.  
δ) Μέχρι τις 29/10/2020 από το αρχικό ποσό των 111.578,86 € της υπογραφείσας σύμβασης που αφορά 
στη πληρωμή δαπανών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών ελαίων, οι πληρωμές έχουν ανέλθει στο ποσό 
των 57.404,61 € και το υπολειπόμενο ποσό είναι 54.174,25 €. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την έγκριση τρίμηνης παράτασης της σύμβασης προμήθειας καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και 
λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες της Π.Ε. Δράμας, που είναι σε ισχύ και λήγει στις 11/11/2021 (και μέχρι 
την υπογραφή της νέας σύμβασης) σύμφωνα με το άρθρο 5 αυτής μέχρι του ποσού των 45.000,00 € για 

ΑΔΑ: Ω8927ΛΒ-6ΝΥ



τα καύσιμα θέρμανσης και μέχρι του ποσού των 30.000,00 € για τα καύσιμα κίνησης και των λιπαντικών 
ελαίων, για τους παραπάνω λόγους ζητάμε την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης στην 
προσεχή Οικονομική Επιτροπή. 
 
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. 
 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει την τρίμηνη παράταση της σύμβασης προμήθειας καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών 
ελαίων για τις ανάγκες της Π.Ε. Δράμας, που είναι σε ισχύ και λήγει στις 11/11/2021 (και μέχρι την 
υπογραφή της νέας σύμβασης) σύμφωνα με το άρθρο 5 αυτής μέχρι του ποσού των 45.000,00€ για τα 
καύσιμα θέρμανσης και μέχρι του ποσού των 30.000,00 € για τα καύσιμα κίνησης και των λιπαντικών 
ελαίων.         
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  710/2021. 

 
                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                   ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                  ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ                   
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

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