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Συνεδρίαση 7η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 421/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14/02/2014,  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 11/02/2014.  
 

Θέμα 13o εκτός ημερήσιας διάταξης  
α) Ανάκληση της υπ’αρ. 2958/2013 απόφασης (με ΑΔΑ: ΒΙ6Ζ7Λ7-ΕΜ1) λόγω αδυναμίας 
προσκόμισης  εγγυητικής επιστολής  καλής εκτέλεσης από την πρατηριούχο κα Βελιώτη Μαρίνα με 
την οποία έγινε διαπραγμάτευση για προμήθεια καυσίμων 
β) την προμήθεια καυσίμων κίνησης συνολικής αξίας € 24.600,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
από τον πρατηριούχο κο Λιβανό Χρήστο με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 5, παρ.1, εδαφίου γ του ν.4071/2012, του άρθρου 2, παρ.13 εδαφίων V & 
VIII του ν.2286/1995 και  του άρθρου 83, παρ.3 εδαφίου δ του ν.2362/1995 για λόγους  δημοσίου 
συμφέροντος. 
 
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  

 Σπυρίδων Σπυρίδων  

 Χρήστος Κουρούσης 

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

 Χαράλαμπος Καραθάνος 
 

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. 
Κάββαλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω : 
1. 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. 

2. Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων».  
3. Τον Ν.2362/95 « Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»  
4. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 
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5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/α/27.12.2010 Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής 
την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011) 

6. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.» 

7. Την υπ’αρίθμ. 35130/379 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για την αύξηση 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. (ΦΕΚ 1291/B/11-
08-2010) 

8. Την υπ’αριθ. Π1/ 2380 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3400/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

9. Την υπ’αρ. 69/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
συγκροτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Δ/νσεων Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου, Δυτικού Τομέα και της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφέρειας 
Αττικής. 

10. Την υπ’αρ. 45/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με θέμα 
«Έγκριση σκοπιμότητας για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών» με ΑΔΑ:ΒΕΤ67Λ7-5ΣΡ 

11. Την υπ’αρ. 379/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με ΑΔΑ: 
ΒΕΔΘ7Λ7-ΔΨΩ και  με τίτλο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους €172.000,00 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης των υπηρεσιακών 
οχημάτων και μηχανημάτων του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής με τη διαδικασία του 
δημόσιου (ανοιχτού) διαγωνισμού.» 

12. Την με αρ.πρωτ.50795/13-03-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΒΕΔΖ7Λ7-ΑΗ9 
13. Την υπ’αρ. 1702/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία 

εγκρίνεται η 5/2013 Διακήρυξη και οι όροι της. (ΑΔΑ: ΒΛΩΛ7Λ7-ΟΤΧ) 
14. Την υπ’αρίθμ. 1450/550 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως περί 

καθορισμού καταναλώσεως καυσίμων και λιπαντικών των Κρατικών αυτοκινήτων, ΝΠΔΔ, 
Οργανισμών κ.λπ (ΦΕΚ 93/Β΄/3-3-1982) 

15. Την υπ’αρίθμ. 129/2534 ΚΥΑ περί καθορισμού δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου 
κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικά με τα Κρατικά Αυτοκίνητα (ΦΕΚ 
108/Β΄/4-2-2010) 

16. Την υπ’αρ 5025/4220/30-01-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής κου Αγγελάκα Εμμανουήλ με ΑΔΑ: ΒΙΨΓΟΡ1Κ-03Π με θέμα «Εξαίρεση από 
την απόσυρση επιβατικών οχημάτων άνω των 1400cc της Περιφέρειας Αττικής» 

17. Το υπ’αρ. 33599/25-02-2013 έγγραφο του Τμήματος Κίνησης Οχημάτων της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων 

18. Tο υπ’αρ. 124504/03-07-2013 Έγγραφο  του Τμήματος Κίνησης Οχημάτων της Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών με θέμα: «Προμήθεια καυσίμων και καθορισμός οχημάτων Κεντρικού 
Τομέα» 

19. Tο υπ’αρ. 105847/30-05-2013 Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών με θέμα 
«Προμήθεια Καυσίμων»  

20. Το υπ’αρ. 142936/25-7-2013 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής  
21. Tο υπ’αρ. 147757/30-7-2013 έγγραφό μας προς τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής 
22. Το υπ’αρ. 150868/30-7-2013 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής με 

συνημμένο θεωρημένο σχέδιο της 5/2013 Διακήρυξης 
23. Το υπ’αρ. 20/7-10-2013 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 

Διαγωνισμών & των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (όπως συγκροτήθηκε με την υπ’αρ. 69/2013 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής) με το οποίο διαπιστώνεται το άγονο 
του διαγωνισμού και γνωμοδοτείται ομόφωνα η ματαίωση και επανάληψή του. 

24. Την υπ’αρ. 2247/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
εγκρίνεται η επανάληψη του διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων Π/Υ € 
150.000,00 με ΦΠΑ σύμφωνα με την 5/2013 Διακήρυξη (ΑΔΑ: ΒΛΛΘ7Λ7-ΩΛΘ) 
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25. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του π.δ. 118/2007 και ιδίως της παρ.13, του άρθρου 2 του 
ν.2286/1995 όπου προβλέπεται η διαδικασία της διαπραγμάτευσης με απευθείας ανάθεση εφόσον 
κατά τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας δεν υποβλήθηκαν προσφορές 

26. Το υπ’αρ. 29/26-11-2013 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
Διαγωνισμών & των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (όπως συγκροτήθηκε με την υπ’αρ. 69/2013 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής). 

27. Την υπ’αρ.2839/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΒΛΓΩ7Λ7-6ΕΝ και με θέμα: 
«Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με απευθείας ανάθεση κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 22 του π.δ. 118/2007 και της παρ.13, του άρθρου 2 του ν.2286/1995 για την 
προμήθεια υγρών καυσίμων του Κ.Τ. Αθηνών μετά από δεύτερο άγονο σχετικό διαγωνισμό.» 

28. Το υπ’αρ. οικ. 249856/17-12-2013 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ»το οποίο απεστάλη στους κ.κ. Βελιώτη Μαρίνα και Λιβανό 
Χρήστο. 

29. Την υπ’αρ.2958/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΒΙ6Ζ7Λ7-ΕΜ1 και με θέμα: 
«Διαπραγμάτευση για προμήθεια υγρών καυσίμων από τον προμηθευτή με το μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης, κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του π.δ. 118/2007 και της 
παρ.13, του άρθρου 2 του ν.2286/1995 και σύμφωνα με την 2839/2013 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, μετά και από δεύτερο άγονο σχετικό διαγωνισμό (5/2013 Διακήρυξη)». Στην εν λόγω 
διαπραγμάτευση επετεύχθη συμφωνία προμήθειας των ζητούμενων ποσοτήτων καυσίμων 
κίνησης της Διακήρυξης 5/2013 στην εκάστοτε ημερήσια τιμή πώλησης του πρατηρίου της κας 
Βελιώτη Μαρίνας υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή αυτή δεν θα υπερβαίνει τη μέση τιμή πώλησης 
όπως αυτή ανακοινώνεται καθημερινά από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.   

30. Την από 30-01-2014 Επιστολή της πρατηριούχου κας Βελιώτη Μαρίνας με αρ. εισερχόμενου 
πρωτοκόλλου 21538/30-1-2014, στην οποία εξηγεί την αδυναμία προσκόμισης εγγυητικής καλής 
εκτέλεσης καθώς αφενός τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα για την έκδοση σχετικής εγγύησης  
απαιτούν να δεσμευτεί ένα σημαντικό κεφάλαιο, για το οποίο θα καταβάλλεται επιπλέον κόστος 
μηνιαίας συμμετοχής, αφετέρου η αγορά από τις εταιρείες γίνεται αμέσως  και τοις μετρητοίς με 
αποτέλεσμα τα πρατήρια να προπληρώνουν και τον φόρο καυσίμων και τον ΦΠΑ.  

31. Το γεγονός ότι η αδυναμία προσκόμισης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης καθιστά 
απαγορευτική τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας καυσίμων συνολικού ύψους € 105.500,00 
καθώς αποτελεί όρο της 5/2013 Διακήρυξης και του επισυναπτόμενου σε αυτήν σχεδίου 
σύμβασης. 

32. Το υπ’αρ. 180/11.5/7-2-2014 έγγραφο της ΔΕΣΕ με θέμα: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα 
οχήματα και ΜΕ της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Αττικής» σχετικά με την αδυναμία συντήρησης του οδικού 
δικτύου και τον απορρέοντα κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων λόγω μη χορήγησης 
καυσίμων κίνησης και ακινητοποίησης των σχετικών υπηρεσιακών οχημάτων & μηχανημάτων 
έργων της Υπηρεσίας. 

33. Το υπ’αρ. οικ.29982/11-2-2014 ΕΠΕΙΓΟΝ έγγραφο του γραφείου της αντιπεριφερειάρχου κας 
Άννας Παπαδημητρίου με θέμα: «Κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου 
Κ.Τ.» με το οποίο μας γνωρίζει την αδυναμία της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού 
Ελέγχου  να διενεργήσει υγειονομικούς ελέγχους ξενοδοχειακών μονάδων στο πλαίσιο της 
Ελληνικής Προεδρίας (Α’ εξάμηνο 2014) παρά τη σχετική γραπτή εντολή του Υπουργείου Υγείας 
ελλείψει καυσίμων. 

34. Το υπ’αρ. Δ9/10538/12-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) με 
θέμα: «Προβλήματα συντήρησης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς σας λόγω ακινητοποίησης 
οχημάτων ηλεκτροφωτισμού λόγω έλλειψης καυσίμων» με το οποίο μας γνωρίζει ότι –εκτός 
άλλων- τρία (3) υπηρεσιακά αυτοκίνητα έχουν ακινητοποιηθεί ελλείψει καυσίμων. 

35. Από τα ανωτέρω υπηρεσιακά έγγραφα προκύπτει η ακινητοποίηση υπηρεσιακών οχημάτων 
ελλείψει καυσίμων και κατ’ επέκταση αδυναμία τέλεσης της αποστολής Δημοσίων Υπηρεσιών και 
εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος 

36. Το ότι η Υπηρεσία μας -λόγω της προκύψασας αντικειμενικής αδυναμίας υπογραφής σύμβασης, 
κατόπιν της εξάντλησης όλων των προβλεπομόμενων σταδίων της τακτικής διαγωνιστικής 
διαδικασίας και προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακινητοποίηση υπηρεσιακών οχημάτων και η 
ακόλουθη διακοπή παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες- απευθύνθηκε τηλεφωνικά και στους 
δύο πρατηριούχους που προσκλήθηκαν με την οικ.249856/17-12-2013 Πρόσκληση και  έλαβαν 
μέρος στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλουν 
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προσφορές, προκειμένου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης να καταστεί δυνατή η άμεση 
προμήθεια καυσίμων κίνησης συνολικής αξίας € 24.600,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε αυτή 
την πρόσκληση ανταποκρίθηκε μόνο ένας εκ τω ν δύο πρατηριούχων και συγκεκριμένα ο κος 
Λιβανός Χρήστος, ο οποίος κατέθεσε την υπ’ αρ. 33815/14-02-2014 οικονομική προσφορά με 
ποσοστό έκπτωσης 0,01% επί της εκάστοτε διαμορφούμενης λιανικής τιμής πώλησης (πετρελαίου 
κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης). 

 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

α) την ανάκληση της υπ’αρ. 2958/2013 απόφασης (με ΑΔΑ: ΒΙ6Ζ7Λ7-ΕΜ1) λόγω αδυναμίας 
προσκόμισης  εγγυητικής επιστολής  καλής εκτέλεσης από την πρατηριούχο κα Βελιώτη Μαρίνα με 
την οποία έγινε διαπραγμάτευση για προμήθεια καυσίμων 
β) την άμεση προμήθεια καυσίμων κίνησης συνολικής αξίας € 24.600,00 συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ από τον πρατηριούχο κο Λιβανό Χρήστο,  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5, παρ.1 ,εδαφίου γ του ν.4071/2012, του άρθρου 2, παρ.13 
εδαφίων V & VIII του ν.2286/1995 και  του άρθρου 83, παρ.3 εδαφίου δ του ν.2362/1995, για τους 
λόγους  που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα  αποφασίζει 

 
Α)  Την ανάκληση της υπ ’αριθ. 2958/2013 απόφασης (με ΑΔΑ: ΒΙ6Ζ7Λ7-ΕΜ1) λόγω αδυναμίας 

προσκόμισης  εγγυητικής επιστολής  καλής εκτέλεσης από την πρατηριούχο κα Βελιώτη 
Μαρίνα με την οποία έγινε διαπραγμάτευση για προμήθεια καυσίμων. 

Β)  Την έγκριση άμεσης προμήθειας καυσίμων κίνησης συνολικής αξίας € 24.600,00 (είκοσι 
τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από τον πρατηριούχο 
κο Λιβανό Χρήστο,  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 5, παρ.1 ,εδαφίου γ του ν.4071/2012, του άρθρου 2, παρ.13 εδαφίων V & VIII του 
ν.2286/1995 και  του άρθρου 83, παρ.3 εδαφίου δ του ν.2362/1995, σύμφωνα με τα όσα 
ανωτέρω εκτέθηκαν. 

 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

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

  

ΑΔΑ: ΒΙΕ47Λ7-Θ5Δ


