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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 53η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2392/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 26-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε 
εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 888773/21-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 21-10-2021. 
 

Θέμα 23ο  
Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την κατ’ εξαίρεση εξουσιοδότηση των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να 
διενεργούν αυτοτελώς τις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών για πετρελαιοειδή και τρόφιμα, για 
το έτος 2022. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Κατριβάνος Γεώργιος 
 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα έξι (6) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα 
Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Ασημακοπούλου, η οποία  
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
 Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις 
όμοιες του Ν. 4071/2012. 
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 Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/’Α/27-12-2010) - «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 Το Ν.4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 Την υπ’αρ. 499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 688/03-09-2019) και την υπ’ αρ. 722070/12-11-2019 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, 
Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ τ. Β’ 
4258/20-11-2019). 
 Το Ν. 4483/2017 και συγκεκριμένα το αρ. 26 «Προμήθειες πετρελαιοειδών και τροφίμων». 
 Την με αρ. πρωτ. 79240/18.11.20 Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών με την οποία είχε εγκριθεί το 
αντίστοιχο αίτημα της Περιφέρειας Αττικής και την υπ’αρ. 2606/2020 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, με την οποία είχε αποφασισθεί η χορήγηση εξουσιοδότησης σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και ιδρύματα, αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να προβαίνουν 
αυτοτελώς στις κατά νόμο διαδικασίες για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών και τροφίμων, 
σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4483/2017, για το έτος 2021. 
 Το με αρ. πρωτ. 777292/21.9.21 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήσαμε τη διαβίβαση των 
σχετικών αιτημάτων από τους φορείς αρμοδιότητας μας. 
 Το με αρ. πρωτ. 91901/28.9.21 έγγραφο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, το με 
αρ. πρωτ. 8025/7/86-Α/24.9.21 έγγραφο του Ιδρύματος Μέριμνας και Αριστείας της Ελληνικής Αστυνομίας, 
το με αρ. πρωτ. 415488/19.10.21 έγγραφο του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, το με αρ. πρωτ. 
10358/18.10.21 έγγραφο του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, με τα οποία ζητείται η χορήγηση 
εξουσιοδότησης για την προμήθεια πετρελαιοειδών και τροφίμων για το έτος 2022. 
 Το γεγονός ότι η υπηρεσία μας παραμένει υποστελεχωμένη παρά τον αυξημένο όγκο υποθέσεων που 
έχει να διαχειριστεί (και συγκεκριμένα, 150 αιτήματα στο Τμ. Συνοπτικών Διαδικασιών στο οποίο υπηρετεί 
ένας υπάλληλος και 30 ανοικτοί ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί στο Τμ. Ανοικτών Διαδικασιών στο οποίο 
υπηρετούν 3 υπάλληλοι εκ των οποίων ο ένας έχει εκπαιδευτική άδεια 2 ημέρες την εβδομάδα).                                                                                   
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
  Την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την κατ’ εξαίρεση εξουσιοδότηση των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, 
προκειμένου να διενεργούν αυτοτελώς τις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών για 
πετρελαιοειδή και τρόφιμα, για το έτος 2022. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 
   Την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την κατ’ εξαίρεση εξουσιοδότηση των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, 
προκειμένου να διενεργούν αυτοτελώς τις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών για 
πετρελαιοειδή και τρόφιμα, για το έτος 2022. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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