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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 61η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2701/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 30-11-2021, 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: 1005935/25-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 25-11-2021. 
 

Θέμα 41ο  
Σταδιακή αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της υπ’ αρ. 43/2016 σύμβασης 
με θέμα «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για δύο έτη όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της 
Περιφέρειας Αττικής». 
 
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  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Μελάς Σταύρος 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
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 (Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα) η οποία ενημερώνει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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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. 

• 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 και 
συγκεκριμένα το αρ. 72 παρ. 6, σύμφωνα με το οποίο «…..Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι 
διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία 
του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε 
οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου….». 

• 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). 

• Την υπ’αρ. 43/2016 σύμβαση με θέμα «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για δύο έτη όλων 
των Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής» και συγκεκριμένα το αρ. 3 παρ. 1 σύμφωνα με το 
οποίο «Η σύμβαση ισχύει και διαρκεί από την υπογραφή της και για δύο (2) έτη ή μέχρι 
εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της», η οποία υπεγράφη τον Ιούλιο του 2016 σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007. 

• Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης κατατέθηκε εγγυητική επιστολή αόριστης διάρκειας 
ύψους 5.685 €. 

• Το με ημερομηνία 1.11.2021 αίτημα της αναδόχου εταιρείας περί σταδιακής αποδέσμευσης 
της εγγυητικής επιστολής. 

• Το γεγονός ότι όλες τις Περιφερειακές Ενότητες η σύμβαση έχει ολοκληρωθεί ή έχει πάψει να 
υφίσταται η ανάγκη συνέχισης της εκτός από την Π.Ε. Κεντρικού Τομέα για την οποία 
συνεχίζεται να εκτελείται.  

• Το υπ’αρ. 86/2021 Πρακτικό της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο 
«…Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : 

 
        - Το με αριθμ. 918117/1.11.2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕΚΤΑ, Το από     
           1.11.2021 αίτημα της εταιρείας «ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ    
           Ε.Ε.» προς τη Δ/νση Οικονομικών ΠΕΚΤΑ. 

- Την υπ. αριθ. 43/2016 Σύμβαση με την εταιρεία 
 
Γνωμοδοτεί αρνητικά για την σταδιακή αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
43/2016 σύμβασης, διότι σύμφωνα με το άρθρο 10 της εν λόγω σύμβασης «η εγγύηση επιστρέφεται 
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση της προμήθειας».      
     

• Το γεγονός ότι με την έως σήμερα συχνότητα προμήθειας για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Κεντρικού 
Τομέα η σύμβαση προβλέπεται να διαρκέσει τουλάχιστον 5 έτη ακόμα κάτι το οποίο δεν 
μπορούσε να γνωρίζει η υπηρεσία μας κατά τη σύναψη της σύμβασης. Συγκεκριμένα από τη 
συμβατική αξία των 49.999,50 € συμπ. ΦΠΑ που αφορούν στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, η 
εταιρεία έχει πραγματοποιήσει από την έναρξη ισχύος της σύμβασης (8.7.16) και μέχρι σήμερα 
καλώς, ποσοτικά και ποιοτικά, παραδόσεις ύψους 19.855,58 €. 

• Σε περίπτωση που αποφασισθεί η σταδιακή αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής το ποσό 
που θα πρέπει να αποδεσμευθεί ανέρχεται σε 4.192 € (συμβατική αξία 114.776,5 € - υπόλοιπο 
30.144,12 €). 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με 
την : 
 
 
   Σταδιακή αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της υπ’αρ. 43/2016 σύμβασης 
με θέμα «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για δύο έτη όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της 
Περιφέρειας Αττικής». Το ποσό που θα αποδεσμευθεί ανέρχεται σε 4.192 €. 
   

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την σταδιακή αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της υπ’αρ. 43/2016 
σύμβασης με θέμα «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για δύο έτη όλων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής». Το ποσό που θα αποδεσμευθεί ανέρχεται σε 4.192 €. 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη Άννα 

καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Καραμάνος Χρήστος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Μελάς Σταύρος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Χρονοπούλου Νίκη 
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