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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 3

η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 82/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 17/1/2014,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 14/1/2014.  

 
Θέμα 14o  

α) Έγκριση του πρακτικού αρ. 1/2014 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων, για τα αποτελέσματα της διενέργειας του Διεθνούς Επαναληπτικού Ανοικτού 
Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για πετρέλαιο θέρμανσης για την θέρμανση των ανοικτών πισινών και 
του κλειστού καταδυτηρίου των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά, προϋπολογισμού 
1.600.000,00 € με ΦΠΑ,  β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την απ’ ευθείας 
ανάθεση σε προμηθευτή, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με τους ίδιους όρους της αριθ. 
3/2013 διακήρυξης. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Ελένη Ζαφειρίου 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Χαράλαμπος Καραθάνος 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. 
Μπακάλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Έχοντας υπόψη τα εξής: 
1. Τις διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις της αριθ. 44403/20-10-2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση 

τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 
2494/Β΄/4-11-2011,όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2822/Β΄/14-12-2011), με την οποία 
εγκρίθηκε η τροποποίηση του Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός 
Περιφέρειας Αττικής». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ). 
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5. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

8. Την αριθμ 29016/7/12/2012 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών,,Διοικητικής μεταρρύθμισης και 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ,Παιδείας και Θρησκευμάτων , (ΦΕΚ 3369/Β/18/12/2012) με 
την οποία παραχωρείται η Χρήση τμήματος των  αθλητικών  εγκαταστάσεων του ΕΑΚΝ  
Αγιος Κοσμάς  στην περιφέρεια Αττικής. 

  9.Την  αριθμ   45/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
      Συνεδρίαση 6 με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για προμήθεια  
      πετρελαίου  θέρμανσης για την συντήρηση των αθλητικών  
      εγκαταστάσεων 
  10.Το αριθμ  πρωτ 1182/15/04/21013 έγγραφο  των αθλητικών εγκαταστά- 
      σεων του Αγίου Κοσμά . 
11. Την αριθ. 3/2013 Προκήρυξη με την οποία διενεργήθηκε ο 2ος Επαναληπτικός Ανοικτός 
Διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις αθλητικές εγκαταστάσεις 
του Αγ. Κοσμά. 
12. Το αριθ. 1/2014 πρακτικό της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
13. Την επιτακτική ανάγκη της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την θέρμανση των 
ανοικτών πισίνων και του κλειστού καταδυτηρίου των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου 
Κοσμά,  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ: 
προς την Οικονομική Επιτροπή,  
1)Την έγκριση του πρακτικού αρ.1/2014 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Δ/νσεων 
Οικονομικών των Π.Ε. Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και Δυτικού Τομέα και της Δ/νσης Οικονομικών 
της Περιφέρειας Αττικής έτους 2013, για τα αποτελέσματα της διενέργειας του Διεθνούς 
Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για πετρέλαιο θέρμανσης για την θέρμανση 
των ανοικτών πισίνων και του κλειστού καταδυτηρίου των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου 
Κοσμά, προϋπολογισμού 1.600.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο 
κατακύρωσης το υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις εκατό (%), στην εκάστοτε 
διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη από το τμήμα εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης του κεντρικού 
τομέα της Περιφέρειας Αττικής μέση χονδρική τιμή  του είδους. 
Το ανωτέρω πρακτικό της Γνωμοδοτικής επιτροπής αναφέρει: 
«Ενώπιον της Επιτροπής  δεν κατατέθηκε καμία προσφορά    
Ως εκ τούτου η Επιτροπή, λόγω έλλειψης προσφοράς και στον επαναληπτικό διαγωνισμό, 
γνωμοδοτεί  την ματαίωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού». 
2) Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την απ’ ευθείας ανάθεση σε 
προμηθευτή, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με τους ίδιους όρους της αριθ. 3/2013 
διακήρυξης. 
  Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1512  του ΕΦ 04.072 ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2014. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

1) Την έγκριση του πρακτικού αρ.1/2014 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Δ/νσεων 
Οικονομικών των Π.Ε. Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και Δυτικού Τομέα και της Δ/νσης Οικονομικών 
της Περιφέρειας Αττικής έτους 2013, για τα αποτελέσματα της διενέργειας του Διεθνούς 
Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για πετρέλαιο θέρμανσης για την θέρμανση 
των ανοικτών πισίνων και του κλειστού καταδυτηρίου των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου 
Κοσμά, προϋπολογισμού 1.600.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο 
κατακύρωσης το υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις εκατό (%), στην εκάστοτε 
διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη από το τμήμα εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης του κεντρικού 
τομέα της Περιφέρειας Αττικής μέση χονδρική τιμή του είδους, το οποίο μεταξύ των άλλων 
αναφέρει: «Ενώπιον της Επιτροπής δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. Ως εκ τούτου η Επιτροπή, 
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λόγω έλλειψης προσφοράς και στον επαναληπτικό διαγωνισμό, γνωμοδοτεί  την ματαίωση των 
αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού».  
 
2) Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την απ’ ευθείας ανάθεση σε 
προμηθευτή, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με τους ίδιους όρους της αριθ. 3/2013 
διακήρυξης. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1512  του ΕΦ 04.072 ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2014. 
 
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Ζαφειρίου δηλώνει λευκό. 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Βασίλειος Κόκκαλης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη  
Ιωάννης Αξαρλής 
Ελένη Ζαφειρίου 
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