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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 37η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1484/2013 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 17/7/2013,  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:00μ.μ. ,  στην αίθουσα 
Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος), συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 15/7/2013.  

 
Θέμα 7o 

Έγκριση : α) του υπ' αριθμ. 2 Πρακτικού της 25-06-2013 του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού  
για την προμήθεια Βενζίνης Αμόλυβδης και Πετρελαίου κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων και 
των ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών της ΠΕ Πειραιά  για το έτος 2013 & β) του υπ' αριθμ. 3 Πρακτικού 
της 12-07-2013 της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης  
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών της Π.Ε. Πειραιά & γ) την έγκριση των όρων της Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Χρήστος Κουρούσης 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Νίκος Ανδρουλακάκης 

 Θάλεια Καραΐνδρου 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Δημοσθένης Μπαρούτας  

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Ελένη Ζαφειρίου  
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα Μαρία 
 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου αρχικά ενημερώνει τα μέλη 
για την προσέλευση του κ. Κουρούση και στη συνέχεια δίνει το λόγο στον κ. Κουλελή, ο οποίος 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.α/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
4071/11-04-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση – ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» όπως ισχύει, 
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2. α. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ.α./01-02-1995) “Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων”, 
β. Τα άρθρα 21 & 22 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.α./23-11-1995) “Περί Δημοσίου  Λογιστικού 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε με  τα άρθρα 
21 & 23 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 247/τ.α./17-08-2010) “Περί Δημοσιονομικής  Διαχείρισης & 
Ευθύνης”, 
γ. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.α./10-07-2007) “Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου”,  
δ. Την υπ' αριθμ. 35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291/τ.β./11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού 
 Οικονομικών “Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρ. 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 που 
 αφορούν στην προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων”. 

3. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 145/τ.α/27-12-2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής”’όπως 
ισχύει. 

4. Το ΦΕΚ 223/Τεύχος Β’ /5-2-2013 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειάρχη Αττικής», 
5. Την υπ’ αριθμ. 100/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με 

την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, 
6. Την υπ’ αριθμ. 332/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για τη 

την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια Βενζίνης Αμόλυβδης και 
Πετρελαίου κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων και των ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών της ΠΕ 
Πειραιά  της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2013. 

7. Την υπ’ αριθμ. 248/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
σύμφωνα με την οποία συγκροτήθηκαν: α) η τριμελής γνωμοδοτική επιτροπή  διενέργειας/ 
αξιολόγησης αποτελεσμάτων των πρόχειρων διαγωνισμών και των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης έτους 2013 για την Π.Ε. Πειραιά και β) η τριμελής γνωμοδοτική επιτροπή 
αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαγωνισμών του άρθρου 15 του Π.Δ 118/07 και προσφυγών 
του Ν.3886/10, 

8. Την με αρ. πρωτ. 54242/19-3-13 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ7Λ7-9Α4), 
9. Η με αρ. πρωτ. 76323/23-05-2013 Διακήρυξη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών της Π.Ε. Πειραιά που αφορά στον ως άνω διαγωνισμό. 
10. Την με αρ. πρωτ. Οικ. 69225/08-04-2013 εισήγησή μας για έγκριση: α) διενέργειας πρόχειρου 

μειοδοτικού διαγωνισμού & β) των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια Βενζίνης 
Αμόλυβδης και Πετρελαίου κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων & των Ηλεκτροπαραγωγών 
Ζευγών της Π.Ε. Πειραιά για το έτος 2013. 

11. Την υπ' αριθμ. 726/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση των παραπάνω. 

12. Το υπ' αρίθμ. 1/03-06-2013 πρωτότυπο Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας / 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών & των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Πειραιά, σύμφωνα με το οποίο δεν κατατέθηκε φάκελος 
προσφορών, και προτείνει ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία,  

13. Τη με αρ. πρωτ. 88779/04-06-2013 εισήγησή μας για ματαίωση του εν λόγω διαγωνισμού & 
επαναπροκήρυξη νέου. 

14. Την υπ' αριθμ. 1157/07-06-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ατιτκής σύμφωνα με την οποία εγκρίνει το υπ' αρίθμ. 1 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας / Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών & των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Πειραιά & επαναπροκυρρήσει τον διαγωνισμό με τους ίδιους όρους 
της με αρ. πρωτ. 76323/23-05-2013 διακήρυξης.     

15. Την με αρ. πρωτ. 114543/12-06-2013 (ΑΔΑ : ΒΕΖΦ7Λ7-1ΟΨ) επαναληπτική διακήρυξη του 
διαγωνισμού. 

16. Το υπ' αριθμ. 2/25-06-2013 πρωτότυπο Πρακτικό της Γνωμοδοτικής  Επιτροπής Διενέργειας / 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών & των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Πειραιά με το οποίο ζητά από την Δ/νση Μεταφορών & 
Επικοινωνιών των Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων αν έχουν κατατεθεί αιτήσεις ή αν έχουν εκδοθεί οι 
σχετικές αποφάσεις αναφορικά με την έκδοση απόφασης άδειας λειτουργίας 
σταθμού/πρατηρίου με τη νέα επωνυμία της εταιρείας όπως και για την άδεια λειτουργίας 
κυκλοφορίας οχήματος επίσης με τη νέα επωνυμία., ως κάτωθι :  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2013 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ…» - ΑΔΑ ΒΕΖΦ7Λ7-1ΟΨ) 

 Στον Πειραιά σήμερα 25-06-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. συνήλθε έπειτα από 
πρόσκληση του προέδρου σε συνεδρίαση η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας - 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των πρόχειρων διαγωνισμών και των διαδικασιών 

ΑΔΑ: ΒΛ4Τ7Λ7-Ο0Κ



 - 3 - 

διαπραγμάτευσης στην Π.Ε. Πειραιά, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 248/2013 (ΑΔΑ: 
ΒΕΤ97Λ7-ΒΚΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

 Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι εξής: 
1. Γιαννόπουλος Ανδρέας, πρόεδρος 
2. Άγας Κωνσταντίνος, γραμματέας 
3. Κοντού Ειρήνη, μέλος 

 Η Επιτροπή συνεδρίασε σε απαρτία στα γραφεία της Δ/νσης Οκονομικών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιά (Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος), για τη διενέργεια 
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 114543/12-06-2013 
επαναληπτική διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού από τη Δ/νση Οικονομικών της 
Π.Ε. Πειραιά «για την προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης των 
υπηρεσιακών οχημάτων και των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας 
Αττικής, προϋπολογισμού 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΑΔΑ ΒΕΖΦ7Λ7-1ΟΨ). 

 Ενώπιον της Επιτροπής δεν κατατέθηκε έως τις 10.30 π.μ., όπως όριζε η διακήρυξη, κάποιος 
φάκελος προσφοράς, αλλά της διαβιβάστηκε ένας (1) αντίστοιχος φάκελος -της εταιρίας «Δ. 
Κολοβός & Σία Ο.Ε.»- με το από 25-06-2013 ενημερωτικό σημείωμα του Τμήματος 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Πειραιά προς την επιτροπή. 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση δεν παρέστη 
εκπρόσωπος της εταιρίας. Αρχικά μονογράφτηκαν και σφραγίστηκαν όλα τα έγγραφα του 
φακέλου, αφού αποσφραγίστηκε ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και εκείνος της 
τεχνικής προσφοράς, ενώ ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίστηκε, αλλά 
μονογράφτηκε και σφραγίστηκε από τα μέλη της Επιτροπής. 

 Έπειτα, έγινε έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς της 
εταιρίας σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

1.  Η ενδιαφερόμενη εταιρία κατέθεσε άδεια λειτουργίας στεγασμένου δημοσίου χρήσεως σταθμού 
με αντλίες καυσίμων. Η επωνυμία της στην εν λόγω απόφαση (αρ. πρωτ. 341102/27.03.2012 
της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Πειραιά)  είναι «Χ. ΚΟΛΟΒΟΥ & ΣΙΑ», ενώ 
σύμφωνα με το κατατεθειμένο ιδιωτικό συμφωνητικό (15-05-2013) τροποποίησης Ο.Ε.-
αποχώρηση εταίρου-είσοδος εταίρων-εκχώρηση εταιρικών μεριδίων-αλλαγή διαχειριστή και 
επωνυμίας, η επωνυμία της εταιρίας είναι «Δ. ΚΟΛΟΒΟΣ & Σία Ο.Ε.». 

2.  Στο υπηρεσιακό αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος (φορτηγό), με αριθ. κυκλ. ΖΗΝ 8714, 
η επωνυμία κατόχου είναι «Χ. ΚΟΛΟΒΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» - και όχι η ισχύουσα σήμερα. 

 Η επιτροπή, λοιπόν, ζητά από την αρμόδια Υπηρεσία (Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Περιφ. Ενότητας Πειραιά) να της γνωρίσει αν έχουν κατατεθεί αιτήσεις -ή αν έχουν εκδοθεί οι 
σχετικές αποφάσεις- αναφορικά με την έκδοση απόφασης άδειας λειτουργίας σταθμού / 
πρατηρίου με τη νέα επωνυμία της εταιρίας, όπως και για την άδεια λειτουργίας κυκλοφορίας 
οχήματος επίσης με τη νέα επωνυμία.  

 Έπειτα από τα παραπάνω, η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε και πρόκειται να συνεδριάσει για το 
συγκεκριμένο ζήτημα αφού κατατεθούν τα ζητούμενα έγγραφα. 

 Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, εκ των οποίων τα 
τρία παραδόθηκαν στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά και το ένα 
έμεινε στο αρχείο της Επιτροπής. 

 Ο πρόεδρος      Τα μέλη 
 
     Γιαννόπουλος Ανδρέας        Άγας Κωνσταντίνος    
                Κοντού Ειρήνη 
  
 
17. Το με από 04-07-2013 έγγραφο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ερώτημα για τη Νομική 

Υπηρεσία. 
18. Την με αρ. πρωτ. 528/09-07-2013 απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας.   
19. Το υπ' αρίθμ. 3/12-07-2013 πρωτότυπο Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας / 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών & των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Πειραιά, σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή γνωμοδοτεί ότι η 
προσφορά της εταιρείας Δ. ΚΟΛΟΒΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ κρίνεται μη παραδεκτή, ως κάτωθι : 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2013 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΓΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ…» - ΑΔΑ ΒΕΖΦ7Λ7-1ΟΨ) 
 Στον Πειραιά σήμερα 12-07-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε έπειτα από 

πρόσκληση του προέδρου σε συνεδρίαση η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας - 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 
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248/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΤ97Λ7-ΒΚΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής. 

 
 Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι εξής: 

1. Φλάσκος Σταμάτιος, πρόεδρος  
2. Άγας Κωνσταντίνος, γραμματέας  
3. Κοντού Ειρήνη, μέλος 

 Η Επιτροπή, μετά την κατάθεση α) της με  αρ.πρωτ. 124588/4-7-2013       απάντησης της 
Δ/νσης Μεταφορών Πειραιά με θέμα «παροχή πληροφοριών» σε σχετικό ερώτημα που 
διατυπώθηκε από την επιτροπή με το πρακτικό αρ.2 της από 25/6/2013 συνεδρίασής της β) της 
με αρ. 528/9-7-2013  απάντησης της νομικής Υπηρεσίας στο από 4/7/2013 ερώτημα της 
Επιτροπής, συνεδρίασε σε απαρτία στα γραφεία της Δ/νσης Οκονομικών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιά (Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος), για τη διενέργεια 
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 114543/12-06-2013 
επαναληπτική διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού από τη Δ/νση Οικονομικών της 
Π.Ε. Πειραιά «για την προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης των 
υπηρεσιακών οχημάτων και των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας 
Αττικής, προϋπολογισμού 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΑΔΑ ΒΕΖΦ7Λ7-1ΟΨ).  

  
 Κατά την συνεδρίαση αναγνώστηκαν από την επιτροπή τα σχετικά (α) και (β) έγγραφα στα 

οποία αναφέρεται αντιστοίχως ότι: 
 Α) Έχει υποβληθεί η υπ αριθ. 20/6/2013 αίτηση της κ. Κολοβού Δήμητρας του Νικολάου ως 

νόμιμης εκπροσώπου της ομορρύθμου εταιρείας Δ. Κολοβός & Σια προκειμένου να 
μεταβιβαστεί η υπ αριθμ. 341102/27-3-2012 άδεια λειτουργίας στεγασμένου σταθμού 
αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων στην προαναφερόμενη εταιρεία. 

 Β) Κατά τη γνώμη του νομικού γραφείου Π.Ε Πειραιά & νήσων:  
 1) «τόσο οι σταθμοί αυτοκινήτων όπως και τα πρατήρια υγρών καυσίμων έχουν τη δυνατότητα 

κατά το νόμο να ανεφοδιάζουν διερχόμενα αυτοκίνητα ….» 
 2) « Περαιτέρω και την ικανοποίηση της δεύτερης απαίτησης ήτοι να διακινεί /παραδίδει –σε 

αποθηκευτικούς χώρους τελικού καταναλωτή –υγρά καύσιμα ,προϋπόθεση είναι να είναι αυτός 
κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3054/2002 . 

  Από τα δικαιολογητικά της κατατιθέμενης προσφοράς προκύπτει ότι η εταιρεία Δ ΚΟΛΟΒΟΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ κατέθεσε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας στεγασμένου δημοσίας 
χρήσεως  σταθμού αυτοκινήτων, με αντλίες καυσίμων και όχι επικυρωμένο φωτοαντίγραφο 
άδειας λειτουργίας Πρατηρίου υγρών καυσίμων και άδειας λειτουργίας Πρατηρίου διακίνησης 
υγρών καυσίμων σε ισχύ, όπως ρητά αναφέρεται στη διακήρυξη. 

 Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδοτεί ότι η 
προσφορά της εταιρείας Δ ΚΟΛΟΒΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ κρίνεται μη παραδεκτή. 

 Έπειτα από τα παραπάνω, η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε. 
 Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, εκ των οποίων τα 

τρία παραδόθηκαν στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά και το ένα 
έμεινε στο αρχείο της Επιτροπής. 

   
 Ο πρόεδρος      Τα μέλη 
 
     Φλάσκος Σταμάτιος        Άγας Κωνσταντίνος     
                       Κοντού Ειρήνη 
20. Το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός (της 25-06-2013) ήταν επαναληπτικός & ο αρχικός 

διαγωνισμός (της 03-06-2013) απέβη άγονος λόγω του ότι δεν κατατέθηκε καμμία προσφορά & 
λόγω των επειγουσών αυξημένων αναγκών για την προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης και 
πετρελαίου κίνησης.       

Η  υπηρεσία  εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή      
 να αποφασίσει: 
α)  Την έγκριση του υπ' αριθμ. 2 & 3/12-07-2013 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 

Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών & των 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στην Π.Ε. Πειραιά σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή 
γνωμοδοτεί ότι η προσφορά της εταιρείας Δ. ΚΟΛΟΒΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ κρίνεται μη παραδεκτή &  

β) την έγκριση σύναψης σύμβασης κατόπιν διαπραγμάτευσης, ύστερα από πρόσκληση 
ενδιαφέροντος με τους ίδιους όρους της διακήρυξης (Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
με αρ. πρωτ. 114543/ 12-06-2013) για την προμήθεια Βενζίνης Αμόλυβδης και Πετρελαίου 
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κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων και των ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών της ΠΕ Πειραιά  για 
το έτος 2013 προϋπολογισμού 25.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

γ)  την έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την οποία επισυνάπτουμε. 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

Α)  Την έγκριση του υπ' αριθμ. 2 & 3/12-07-2013 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών & των 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στην Π.Ε. Πειραιά αναφορικά με τον  πρόχειρο μειοδοτικό 
διαγωνισμό  για την προμήθεια Βενζίνης Αμόλυβδης και Πετρελαίου κίνησης των υπηρεσιακών 
οχημάτων και των ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών της ΠΕ Πειραιά  για το έτος 2013, σύμφωνα με 
το οποίο η επιτροπή γνωμοδοτεί ότι η προσφορά της εταιρείας Δ. ΚΟΛΟΒΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 
κρίνεται μη παραδεκτή &  

Β) την έγκριση σύναψης σύμβασης κατόπιν διαπραγμάτευσης, ύστερα από πρόσκληση 
ενδιαφέροντος με τους ίδιους όρους της διακήρυξης (Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
με αρ. πρωτ. 114543/ 12-06-2013) για την προμήθεια Βενζίνης Αμόλυβδης και Πετρελαίου 
κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων και των ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών της ΠΕ Πειραιά  για 
το έτος 2013 προϋπολογισμού 25.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Γ)  την έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης 
Γεώργιος Καστρινάκης  
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Χρήστος Κουρούσης 
Νίκος Ανδρουλακάκης 
Θάλεια Καραΐνδρου 
 

 

ΑΔΑ: ΒΛ4Τ7Λ7-Ο0Κ


