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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 69

η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3015/2013 

 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 30/12/2013,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.μ. ,  στο αμφιθέατρο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συνήλθε σε 
έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 27/12/2013.  

 
Θέμα 1

o –εκτός ημερήσιας διάταξης 
 

Έγκριση του υπ’ αριθμ. 53/24-12-2013 πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών της Π.Ε.Δ.Α. αναφορικά με το σκέλος του Πρόχειρου 
Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, 
φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Δυτ.Αττικής και οριστική κατακύρωση αποτελέσματος στην 
μειοδότρια εταιρεία ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Άννα Μεθυμάκη 

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Σπυρίδων Σπυρίδων  

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

 Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 

 Ιάκωβος Προμπονάς 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. Μακρή,  ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 για 
τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «περί Προμηθειών του Δημοσίου και συναφών θεμάτων». 
3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους».  
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»  
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/ 23-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Αττικής» και της τροποποίησής του (ΦΕΚ 2494/Β/04.11.2011).  
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6. Την υπ΄αρ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί 
«αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».  

7. Την υπ΄αρ. 100/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκρισης σκοπιμότητας 
για όλες τις δαπάνες προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών έτους 2013, όπως αυτές έχουν 
προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής ανά Περιφερειακή Ενότητα και έχουν 
επιμερισθεί ανά ΚΑΕ 

8. Την υπ’ αρ. 45/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης σκοπιμότητας 
για την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών και την ανάθεσή τους σε ιδιώτες και την υπ’ 
αρ. 71/2013 τροποποίηση αυτήςΕ  

9. Το γεγονός ότι στις 27/12/2013 λήγει η σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης των 
υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε.Δ.Α. μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα 
Δυτικής Αττικής και του πρατηρίου υγρών καυσίμων ΜΙΧ.ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ που βρίσκεται 
στην Ελευσίνα. 

10. Την υπ΄αρ. 1864/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία     εγκρίθηκε η δαπάνη 
και η διάθεση πίστωσης 50.000,00€ πλέον ΦΠΑ για την   προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης 
υπηρεσιακών οχημάτων φορτηγών & μηχανημάτων έργου Π.Ε. Δυτ.Αττικής προϋπολογισμού 
50.000,00€ πλέον του ΦΠΑ με τη διαδικασία της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού».  

11. Την υπ’ αριθμ. 178441/16-09-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΛΜ7Λ7-Ζ7Ε) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με 
την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 50.000,00€ πλέον  του ΦΠΑ (61.500,00 € με ΦΠΑ) (η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 282 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της ΥΔΕ) στον ΚΑΕ 1511  
του  του ΕΦ 06072 Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013. 

12. Την υπ.αρ.2438/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
έγινε έγκριση των όρων της διακήρυξης για την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με 
αντικείμενο την   προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων φορτηγών & 
μηχανημάτων έργου Π.Ε. Δυτ.Αττικής προϋπολογισμού 50.000,00€ πλέον του ΦΠΑ 

13. Την υπ’ αρ. 225330/18-11-2013 Διακήρυξη για την   προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης 
υπηρεσιακών οχημάτων φορτηγών & μηχανημάτων έργου Π.Ε. Δυτ.Αττικής προϋπολογισμού 
50.000,00€ πλέον του ΦΠΑ η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια και πήρε ΑΔΑ: ΒΛ117Λ7-6ΘΠ.  

14. την υπ΄αρ. 2794/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το υπ΄αρ. 
47/19-11-2013 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο η 
προσφορά της εταιρείας ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ  ως προς τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και τις τεχνικές προδιαγραφές τηρεί τα οριζόμενα από τις διατάξεις της διακήρυξης και 
εφόσον υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών από προηγούμενους διαγωνισμούς μπορεί να 
συνεχιστεί η διαδικασία του διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης υπηρεσιακών 
οχημάτων φορτηγών & μηχανημάτων έργου Π.Ε. Δυτ.Αττικής προϋπολογισμού 50.000,00€ πλέον 
του ΦΠΑ και μπορούν να προχωρήσουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού ήτοι στην 
αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών σε επόμενη συνεδρίαση. 

15. Την υπ΄αρ. 2952/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποσφραγίστηκαν η 
παραπάνω  Οικονομική Προσφορά και διαβιβαάστηκε στην Τριμελή Γνωνομοδοτική Επιτροπή για 
αξιολόγηση.  

16. Το υπ΄αρ. 53/24-12-2013 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών της Π.Ε.Δ.Α. το οποίο αναφορικά με το σκέλος 
του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την   προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης 
υπηρεσιακών οχημάτων φορτηγών & μηχανημάτων έργου Π.Ε. Δυτ.Αττικής προϋπολογισμού 
50.000,00€ πλέον του ΦΠΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτ. Αττικής για το έτος 2013 
προϋπολογισμού 39.200,00€ πλέον ΦΠΑ έχει ως εξής:  
«Στην Ελευσίνα σήμερα την 24

η 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα 

Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, συνήλθε σε συνεδρίαση η Τριμελής 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελέσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών και 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Δ.Α. αποτελούμενη αποό τους: 

1. Κομκοτός Ευθύμιος,  ως πρόεδρος 
2. Πριτσιανάκη Μαρία,  ως τακτικό μέλος και  
3. Χαχλάκη Αναστάσιο, ως τακτικό μέλος  

Στην παρούσα συνεδρίαση χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Κιοστεράκη Γεωργία,, μόνιμη υπάλληλος της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. 

Το θέμα της συνεδρίασης ήταν: 
1. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της επιχείρησης ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ¨για τον «Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών 
καυσίμων κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου της 
Π.Ε.Δυτ.Αττικής,προϋπολογισμού 50.000,00 € πλέον ΦΠΑ» 

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, βάσει του Ν.2690/1999 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις» αρθρο 14,παρ.1, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το υπ.αρ.47/29-11-2013 πρακτικό 
προχώρησε στη διαδικασία της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «ΜΙΧΑΛΗΣ 
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ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ».Επίσης βάση του άρθρου 21 παρ.η του Π.Δ. 118/07,παρά την κατάθεση 
μίας μόνο προσφοράς και επειδή υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία από παλαιότερους διαγωνισμούς και 
άλλων περιφερειακών ενοτήτων (επισυνάπτονται σχετικά) και λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της 
προμήθειας η επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της 
εταιρείας«ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», η οποία είχε αποσφραγιστεί και μονογραφεί από την 
οικονομική επιτροπή της Περιγέρειας Αττικής και έχει ως εξής: 
  
Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης κίνησης υπηρεσιακών 
οχημάτων,φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Δυτ.Αττικής  

 

 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ 
ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗς ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Π.Ε.ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 0,01%  

ΦΠΑ 
 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 
 

 

 
Βάση των ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδοτεί να κατακυρωθεί η προμήθεια στην εταιρεία «ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ»,  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει: Την έγκριση 
του υπ.αρ 53/24-12-2013 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης 
Πρόχειρων Διαγωνισμών της Π.Ε.Δ.Α. αναφορικά με το σκέλος του «Πρόχειρου Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού για την  προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών 
και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Δυτ.Αττικής προϋπολογισμού 50.000,00€ πλέον ΦΠΑ  και την 
οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος στην μειοδότρια εταιρεία «ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ» αντί της Οικονομικής της Προσφοράς που είναι 0,01% ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης 
λιανικής τιμής όπως ορίζεται στο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Κεντρικού 
Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.  
Ο νόμιμος εκπρόσωπος της μειοδότριας εταιρείας υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της παρούσας απόφασης να προσέλθει στην υπηρεσία για την υπογραφή της σύμβασης.  
 

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

 
Την έγκριση του υπ. αρ 53/24-12-2013 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών της Π.Ε.Δ.Α. αναφορικά με το σκέλος του 
«Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την  προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης υπηρεσιακών 
οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Δυτ. Αττικής προϋπολογισμού 50.000,00€ πλέον 
ΦΠΑ  και την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος στην μειοδότρια εταιρεία «ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» αντί της Οικονομικής της Προσφοράς που είναι 0,01% ποσοστό έκπτωσης 
επί της μέσης λιανικής τιμής όπως ορίζεται στο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης της 
Π.Ε.Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.  
Ο νόμιμος εκπρόσωπος της μειοδότριας εταιρείας υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της παρούσας απόφασης να προσέλθει στην υπηρεσία για την υπογραφή της σύμβασης. 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
  
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Άννα Μεθυμάκη  
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χρήστος Κουρούσης 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος 
Ιάκωβος Προμπονάς 
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