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ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ:  3/2013 
 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ  
 
ΕΙΔΟΣ:  Πετρέλαιο Θέρμανσης 
 προοριζόμενο για  τη θέρμανση των ανοικτών πισι-
νών & του κλειστού καταδυτηρίου των αθλητικών ε-
γκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά.  
 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.300.000,00€ πλέον ΦΠΑ 
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ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕ-

ΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 
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ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 17/06/2013 21/06/2013 21/06/2013 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 
Έχοντας υπόψη: 

 
1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/ 23-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περι-

φέρειας Αττικής» και της τροποποίησής του (ΦΕΚ 2494/Β/04.11.2011).  
 
 
3) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θε-

μάτων». 
 
4) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95), άρθρο 84 «Περί Δημόσιου, Λογιστικού ε-

λέγχου και Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
 
5) Το Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α /2.10.2002) οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλ-

λες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3335/2005 (ΦΕΚ Α’ 95/20-4-2005). 
 
 
6) Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 
 
7) Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμ-
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βάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

8) Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1996 περί «Ονομαστικοποίησης των μετοχών Ελληνικών Ανω-
νύμων Εταιρειών, που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 
Δημόσιου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (ΦΕΚ Α’ 
66/11.4.1996), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
9) Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.2.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της δια-

φάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10.11.2005) «Τρο-
ποποίηση του Ν.3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”» 

 
 
10) Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων συμ-

βάσεων – εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβου-
λίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με τις Οδηγίες 2007/66/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11/12/2007 (L335)» (ΦΕΚ 173/Α).  

 
11) Την Κ.Υ.Α. 20977/23.08.2007 (ΦΕΚ Β’ 1673/23.8.2007) περί των «Δικαιολογητικών για 

την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005  
 
 
12) Τις διατάξεις του Ν. 2753/99, περί‘’ απλοποιήσεων και ελαφρύνσεων στη φορολογία ει-

σοδήματος και άλλες διατάξεις’’, άρθρο 19, παράγρ. 7. 
 
13) Τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομο-

θεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 

 
 
14) Την υπ΄αρ. 61/11-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «μεταβίβασης αρμο-

διοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχης» (ΦΕΚ 18/τ.Β΄/14-01-2011), όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπ΄αρ. 120400/29-11-2011 (ΦΕΚ 2973/Β/23-12-2011) και Γ.Π. 46/20-3-2012 (φεκ 
950/Β/27-3-2012) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής όπως ισχύει.  

 
15) Την υπ΄αρ. 5686/9-1-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού Αντιπε-

ριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής», η οποία δημοσιεύθηκε στο με 
αρ. 22/21/1/2012 ΦΕΚ.  

 
 
16) Την υπ΄αρ. 29016/7-12-2012 (ΦΕΚ/Β/3369/18-12-2012) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών - Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης- Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Παραχώρηση χρήσης τμήματος των αθλη-
τικών εγκαταστάσεων του ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά στην Περιφέρεια Αττικής».   

 
17) Την υπ΄αρ. 69/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Απόφαση σύμφωνα με την 

οποία συγκροτήθηκε Πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεσμάτων 
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Διευθύνσεων Οικονομικών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου Δυτικού Τομέα και της Διεύθυνσης 
Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής.  
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18) Την υπ΄αρ. 70/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία συ-
γκροτήθηκε Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 
του ΠΔ 118/2007 και προσφυγών του Ν. 3886/2010 των Διευθύνσεων Οικονομικών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, Δυτικού Τομέα και της Διεύθυνσης 
Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής.  

 
19)  Την υπ΄αρ. 45/ 2013Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 

σκοπιμότητα διενέργειας του υπόψη διαγωνισμού.  
 
 
20)  Την υπ΄αρ 883/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 

δαπάνη και η διάθεση πίστωσης 1.300.000,00€ πλέον ΦΠΑ για τις ανάγκες προμήθειας 
Πετρελαίου προοριζόμενο για τη θέρμανση των ανοικτών πισινών και του κλειστού κατα-
δυτηρίου των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά.  

 
21) Την υπ΄αρ.  99021/21/05/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΧΩ7Λ7-1ΦΞ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  
 
 
22) Την υπ΄αρ. 1128/31-5-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθη-

καν οι όροι της παρούσας διακήρυξης.  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
Διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο ενιαίο ποσο-
στό έκπτωσης στις εκατό(%), στην εκάστοτε διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη από το 
Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής , Μέση 
Χονδρική Τιμή πώλησης του είδους (που αναφέρεται στο παράρτημα Γ’ το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής) και αφορά προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για 
την θέρμανση των Κολυμβητικών δεξαμενών και του κλειστού καταδυτηρίου των Αθλητικών 
εγκαταστάσεων του ΕΑΚ του Αγίου Κοσμά 
 
1) Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερών 

από την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης αυτής στην εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. 

2) ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙ-
ΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΣΥΓΓΡΟΥ 80, 11741 
 3ος όροφος,  ΓΡΑΦΕΙΟ 311 

27/08/2013 Τρίτη 
 

10:30 π.μ. 
 

 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθε-
σμες και επιστρέφονται. 

 
3) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
 

α.  Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 
β.  Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
γ.  Συνεταιρισμοί, 

 
4) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν ογδόντα (180) 

ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού και συγκεκριμένα μέ-
χρι και 23/2/2014 
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Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. 

 
5) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
 
6) Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με : 
 

α) Τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’-Β’-Γ’-Δ’-Ε’), που επισυ-
νάπτονται. 

β) Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 
γ) Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». 
δ) Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έρ-
γων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 
της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

ε)   Το Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων συμβάσεων – ε-
ναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φε-
βρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με τις Οδηγίες 2007/66/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11/12/2007 (L335)» (ΦΕΚ 173/Α). 

 
 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.  
 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της 
προθεσμίας άσκησης της προσφυγής του άρθρου 7, της παρούσας Διακήρυξης, αυτές πα-
ρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές 
πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υ-
ποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα προσφυγής δυνάμει του 
άρθρου 7 της παρούσας Διακήρυξης. 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 
 
 

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

Άρθρο 11 του Κ.Π.Δ. 118/2007 
 

1) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προ-

σφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. 

 
2) Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας (Περιφέρεια Αττικής, 

Γεν. Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Νοτίου Τομέα, Τμήμα Προμη-
θειών, Ελ. Βενιζέλου 273 & Σόλωνος 133, Καλλιθέα, ΤΚ 17674) με οποιονδήποτε 

τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση 

ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνί-

ας διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι την 13.00 μ.μ. 

 
3) Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την 

10.00 π.μ. μέχρι την 10.30 π.μ. ενώπιον της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτρο-
πής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμά-
τευσης των Διευθύνσεων Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, 
Βορείου, Νοτίου Δυτικού Τομέα και της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας 
Αττικής (Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γραφείο 311). 

 

4) Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές 

δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρό-

ντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

5) Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διε-

νέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια Πεντα-

μελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και των διαδι-

κασιών διαπραγμάτευσης των Διευθύνσεων Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου Δυτικού Τομέα και της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέ-

ρειας Αττικής , προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, 

προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφε-

ρόμενη διαδικασία.  

 

Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται 

στην Υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. 
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Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, η ανωτέρω αρμόδια Επιτροπή δεν είναι υποχρεω-

μένη να ελέγχει την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους ως προς 

τους όρους της διακήρυξης, ακόμα κι αν η ίδια είναι το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγησή 

τους. 

 

 
Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού  

 Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. 

Νοτίου Τομέα, Τμήμα Προμηθειών, Ελ. Βενιζέλου 273 & Σόλωνος 133, Καλλιθέα, ΤΚ 

17674), και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier.  Στην περί-

πτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω courier, η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει καμία 

απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

 Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα 

στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυν-

ση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Περιφέρεια Αττικής να έχει στη διάθεση 

της κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη.  

 Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη 

πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων 

και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην 

Περιφέρεια Αττικής και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νο-

μιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος 

αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται 

και σε ηλεκτρονική μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση www.patt.gov.gr. Η Περιφέ-

ρειας Αττικής αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα 

και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπο-

ρεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των 

κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες (Web site).  

 

Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης  
 

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή ηλε-

κτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 

περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης με προθεσμίες όπως αυτές ορίζονται στα 

άρθρα 10 & 15 του ΠΔ 118/2007.  
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Η Περιφέρεια Αττικής θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευ-

κρινίσεις που θα ζητηθούν σύμφωνα με τις προθεσμίες και σε όλους όσους έχουν 

παραλάβει τη διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που 

έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.  

 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων σχετικά με τη διενέργεια του διαγωνισμού θα 

πρέπει να απευθύνονται στην Περιφέρεια Αττικής  Γεν. Δ/νση Οικονομικών, Διεύ-
θυνση Οικονομικών Νοτίου Τομέα, Τμήμα Προμηθειών, Ελ. Βενιζέλου 273 & 
Σόλωνος 133, Καλλιθέα, ΤΚ 17674. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήπο-

τε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Περιφέρειας Ατ-

τικής.  

Οι ερωτήσεις που θα γίνουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) θα αποσταλούν στη 

διεύθυνση: doiknt@patt.gov.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρα 11 - 12 του Κ.Π.Δ. 118/2007) 
 
1. Η προσφορά υποβάλλεται, εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), στην ελληνική 

γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα.  
 
2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Περιφέρεια 

Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Νοτίου Τομέα, 
Τμήμα Προμηθειών, Ελ. Βενιζέλου 273 & Σόλωνος 133, Καλλιθέα, ΤΚ 17674). 

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υπο-
βολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: 
 
- Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυ-
τό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χω-
ριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφο-
ρά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε 
χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονο-
μική Προσφορά». 
 

3. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φα-
κέλου. 

 
4. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 

όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και α-
κολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοι-
πές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 
5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι κα-
θαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παρα-
λαβής και αποσφράγισης των προσφορών, ήτοι η Πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των 
Διευθύνσεων Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου Δυ-
τικού Τομέα και της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής , κατά τον έλεγχο, 
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτε-
ται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση 
του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 
6.    Η άσκηση προσφυγής  κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνι-

σμό.  
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Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνι-
ζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την 
ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδό-
τηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε 
σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ (άρθρο 19 του Κ.Π.Δ. 
118/2007) 
 
1. Η Πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και 

των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Διευθύνσεων Οικονομικών των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου Δυτικού Τομέα και της Διεύθυνσης Οικονομικών 
της Περιφέρειας Αττικής, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών στα γρα-
φεία της Περιφέρειας Αττικής (Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα, 3ος όροφος), πα-
ρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εκπροσώπων τους. Προσφορές που υποβάλ-
λονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν απο-
σφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

 
2. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
 

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προ-
σφοράς μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολο-
γητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι 
φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο, ο οποίος 
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, 
προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την πρόσκλη-
ση που θα στείλει η Υπηρεσία στους υποψηφίους που δικαιούνται να παρευρίσκονται 
στη διαδικασία της αποσφράγισης. 

 
3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώ-

ρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβα-
λαν σε πρακτικό εις τριπλούν (3), το οποίο υπογράφει, σφραγίζει και παραδίδει στην Υ-
πηρεσία. 

 
4. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 
 
5. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφρα-

γισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδε-
ται με απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι σφραγι-
σμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της α-
ξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν 
αποδεκτές με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στην Οικονομική Επιτροπή, για την 
αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από την πρόσκληση της 
Υπηρεσίας στους υποψηφίους που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία της 
αποσφράγισης και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες προ-
σφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το 
όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι 
σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σε αυτό. 
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6. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία απο-
σφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό 
καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 
7. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκει-

ται να γίνει η κατακύρωση, η Πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτε-
λεσμάτων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Διευθύνσεων Οικο-
νομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου Δυτικού Τομέα και της 
Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής  προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση 
του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 3, παράγραφοι 2 και 3 της Διακήρυξης την 
ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από την πρόσκληση της Υπηρεσίας. Όσοι δικαιού-
νται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του 
φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 3, παράγραφοι 2 και 3 της Διακήρυξης λαμβά-
νουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
 
Τα δικαιολογητικά του άρθρου 3, παράγραφοι 2 και 3 της Διακήρυξης, προσκομίζονται σε 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται ενώπιον της ανωτέρω αρμόδιας Επιτροπής  
την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από την πρόσκληση της Υπηρεσίας, τον οποίο 
και αποσφραγίζει παρουσία αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και αυ-
τών που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των 
δικαιολογητικών του άρθρου 3, παράγραφοι 2 και 3 της Διακήρυξης.  
 
Στη συνέχεια η ανωτέρω αρμόδια Επιτροπή , αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά του άρθρου 
3, παράγραφοι 2 και 3 της Διακήρυξης και διαπιστώσει ότι είναι πλήρη, συντάσσει Πρα-
κτικό κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού εις τριπλούν (3), το οποίο πα-
ραδίδει στην Υπηρεσία και η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφα-
σίσει για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού βάσει του ανωτέρω 
Πρακτικού. 

 
8. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών της προσφοράς του 

κυρίως φακέλου των υπόλοιπων συμμετεχόντων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών 
από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ-
ΚΥΡΩΣΗΣ (άρθρα 5α - 6 του Κ.Π.Δ. 118/2007) 
 
1. Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς 

υποχρεούνται να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους 
στον κυρίως φάκελο, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 
α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. 118/2007, και η 

οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ’ της Διακήρυ-
ξης και το άρθρο 5 της παρούσας.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑ-
ΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΤΟΥ Κ.Π.Δ. 118/2007 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’, ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. 

 
β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστο-

τε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 
 

i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 
 

ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, 
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- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, δηλ. της συμμετο-
χής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίη-
σης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα 
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορ-
κίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας ,καθώς και για κάποιο από τα 
αδικήματα των άρθρων 27 έως και 43 του Αγορανομικού Κώδικα. 

- δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις αν πρόκειται για αλλοδαπούς) και ότι θα εξακολουθήσουν να είναι 
εγγεγραμμένοι μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού. 

- δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 
όπως εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης από-
φασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις εφό-
σον πρόκειται αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 
iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση 

των δικαιολογητικών των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20  του Κ.Π.Δ. 118/2007 που ανα-
φέρεται στα κριτήρια ανάθεσης - αξιολόγηση προσφορών. 

 
 

 
γ. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστο-

τε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του συμμετέχοντος από την οποία θα 
προκύπτει ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας δια-
κήρυξης, της οποίας λάβατε γνώση. 

 
δ. Άδεια εμπορίας – διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την αρμόδια υπηρεσία. 
 
στ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης με βεβαίω-
ση της γνησιότητας της υπογραφής τους. 

 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρό-
ντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου προμηθευτή από τον διαγω-
νισμό. 
 
2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχε-
τικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 
2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και 
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προ-
βλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη. 

 
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

 
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοι-
νοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 
παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, δηλ. της συμμετοχής σε εγκληματική οργά-
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νωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δρα-
στηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας καθώς 
και για κάποιο από τα αδικήματα των άρθρων 27 έως και 43 του Αγορανομικού Κώδικα. 
 
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξα-
μήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το ο-
ποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, καθώς και ότι δεν τελούν υπό δια-
δικασία έναρξης των παραπάνω. 
 
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επι-
κουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που εί-
ναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγ-
γραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του δια-
γωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 
της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
 
β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ: 
 
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικα-
στικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύ-
πτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα α-
δικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
 
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώ-
ρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις κα-
ταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
 
(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύνα-
μες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και 
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγ-
γραφης ειδοποίησης. 

 
 
 
 

γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ: 
 
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. 
 
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξα-
μήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ι-
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σχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), επίσης, ότι 
δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέ-
ρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρό-
σωπα) καθώς και ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, καθώς και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρ-
ξης των παραπάνω. 
 
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειρι-
στές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπι-
κών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις α-
νώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρ-
μόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προ-
κύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική από-
φαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρό-
ντος άρθρου. 
 
(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθά-
ρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εκδίδονται, όσον 
αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη-
σης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα 
στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου ε-
ταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 
 
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδι-
κείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 
Προκειμένου για συμμετοχή στο διαγωνισμό Ανωνύμων Εταιρειών, αναγκαία 
προϋπόθεση είναι η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προ-
σώπου (άρθρο 8 παρ.4 του Ν.3310/2005).  Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής απο-
δεικνύεται με την προσκομιδή μαζί με την προσφορά των εξής δικαιολογητικών:  α)  
πιστοποιητικού της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.  
2190/1920 ,την εταιρεία, από την οποία προκύπτει ότι οι μετοχές της με βάση το ισχύον 
καταστατικό της είναι ονομαστικές και β)  αναλυτικής κατάστασης με τα στοιχεία των με-
τόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά εί-
ναι καταχωρημένα στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες η-
μέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς (άρθρο 1 παρ.2 Π.Δ.  82/96, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του Ν.  2533/97).  Σε περίπτωση που μέτοχοι Α.Ε.  που 
συμμετέχει στο διαγωνισμό είναι άλλες Α.Ε. , με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κε-
φάλαιο τουλάχιστον  1% απαιτείται και των εταιρειών αυτών οι μετοχές να είναι ονομαστι-
κές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου.  Και οι εταιρείες αυτές πρέπει να προ-
σκομίζουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών και για 
τις Α.Ε.  μετόχους της Α.Ε.  που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό.  Αν συμμετέχει στο δια-
γωνισμό εταιρεία άλλης νομικής μορφής πλην των Α.Ε., στις οποίες συμμετέχουν ή κατέ-
χουν εταιρικά μερίδια Ανώνυμες Εταιρείες με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 
1%, οι μετοχές πρέπει να είναι ονομαστικές μέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ.  1-
3 του Ν.  3310/2005 και 8 παρ.  1 του Ν.  3414/2005).  Σε περίπτωση μη υποβολής των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή επί υποβολής μη νόμιμων ή ανεπίκαιρων (πέραν των τριά-
ντα (30) ημερών), η προσφορά αποκλείεται ως απαράδεκτη. 
Για τις αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρείες ισχύει η παρ.2 του άρθρου 8 του 
Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ.1 του Ν.3114/2005. 
« Οι υποχρεώσεις της παρ.1 του άρθρου αυτού, ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυμες 
εταιρείες , ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες , υπό 
την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους , επιβάλλει για 
το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστι-
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κοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου. Εφόσον δεν επιβάλλεται υπο-
χρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν 
την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, 
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η 
αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή έγκυ-
ρη  και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων  της , που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις 
εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της Α.Ε. Σε περίπτωση που η εταιρεία 
δεν τηρεί  ενημερωμένη κατάσταση μετόχων να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων 
, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, 
σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην 
εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους 
οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι η  δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακρι-
τική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή 
να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση 
των μετόχων της  διαφορετικά ή μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έν-
νομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.» 
Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως 
προς τις εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών –μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Οργανισμού Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες.          
 
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 

 
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοι-
νοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικα-
στική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 
του παρόντος άρθρου. 
 
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. 
β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, 
αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
 
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 
ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 
στην Ένωση. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν 
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά, 
από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 
 
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκ-
δίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι 
ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

 
3. Άλλα δικαιολογητικά συμμετοχής: 
 

Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 2, μετά την αξιολόγηση των 
προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προ-
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θεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποί-
ησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει 
να υποβάλει, στον ως άνω σφραγισμένο φάκελο, και τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, 
τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην πα-
ρούσα Διακήρυξη: 
 
(1) Βεβαιώσεις Δημόσιων Φορέων στις οποίες θα αναφέρεται, εφόσον υπάρχει προη-
γούμενη σύμβαση, η καλή εκτέλεση αυτής. 
 
(2) Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα του συμμετέχοντα ή της επι-
χείρησης. 
 
(3) Υπεύθυνη Δήλωση των συμμετεχόντων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 

Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία 
θα δηλώνονται τα εξής: 
α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 
β) Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 
γ) Εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλεισθεί από κάποια άλλη Ελληνική Δημόσια 
Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημόσιου Τομέα ή αποκλειστεί από δια-
γωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με αμετάκλητη 
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων κατά τα άρθρα 18, 34 
και 39 του Κ.Π.Δ. 118/2007. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο 
χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μό-
νο για το χρονικό αυτό διάστημα. 

 
(4) Μόνο οι Συμμετέχουσες Ανώνυμες Εταιρείες ή Ενώσεις Ανωνύμων Εταιρειών 

πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 
του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην 
οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση με την έννοια του 
άρθρου 3 του ν.3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν.3414/2005. 

 
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υπο-
χρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα.  
 
Η Πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και 
των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Διευθύνσεων Οικονομικών των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου Δυτικού Τομέα και της Διεύθυνσης Οικονομικών 
της Περιφέρειας Αττικής  μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση δικαιολογητικών, εκτός από 
τα αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 25 
του Κ.Π.Δ. 118/2007, και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε 
χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης. Σε περίπτωση 
που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την επιτροπή δεν συμπληρωθούν από τον 
συμμετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

 
4. Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων δεν προσκομίζει τα δικαιολογητικά, που α-

ναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου μετά την αξιολόγηση των 
προσφορών, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη 
χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους συμμετέχοντες δεν προσκομίσει τα δικαιο-
λογητικά, που αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου μετά την αξιο-
λόγηση των προσφορών, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

 
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν 
προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης τα δι-
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καιολογητικά των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, καταπίπτει υπέρ της Περι-
φέρειας Αττικής η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ 
της Περιφέρειας Αττικής η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υ-
ποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της Δια-
κήρυξης. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  (άρθρο 7 του Κ.Π.Δ. 118/2007)  
 
1. Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από ό-

λους τους προμηθευτής που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιο-
δοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσ-
διορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. 

 
2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε πε-

ρίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλε-
σης της σύμβασης. 

 
3. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος 

της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολό-
κληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή 
και τους ίδιους όρους. 

 
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικα-
τάσταση. 

 
Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη, ύστερα από γνω-
μοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, που θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. 118/2007) 
 
Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
 
Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από ΕΓΓΥΗ-
ΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με ποσό που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισμού της 
Δ/ξης με Φ.Π.Α.  
 
Δε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται και στο 
ελάχιστο από το ως άνω απαιτούμενο ποσοστό 5%. 
 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ: 
 
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό 
μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται, χωρίς 
να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια 
οφειλή), 
(2) ο αριθμός της διακήρυξης, 
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(3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
(4) η ημερομηνία έκδοσής της, 
(5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, (πλήρης επωνυμία και 
διεύθυνση). 
 
Άλλα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής είναι: 
 
α. Τον εκδότη. 
β. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
γ. Τον αριθμό της εγγύησης. 
δ.Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά. 
ε. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχι-
στον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακή-
ρυξη). 
στ. Τους όρους ότι: 
 
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης 
της διζήσεως. 
ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 
και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποί-
ηση. 
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 
λήξης της εγγύησης. 
 
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να κα-
λύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση 
του προμηθευτή από την Υπηρεσία. 
 
Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗ-
ΜΑ Δ’. 
 
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
 
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγ-
γύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσο-
στό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 
 
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα ακό-
λουθα: 
 
α. Τον αριθμό της σύμβασης, το είδος και η ημερομηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής. 
β. Τον εκδότη. 
γ. Ότι η εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι της επιστροφής της. 
δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 
ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγ-
γύηση. 
ζ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
η. Τους όρους ότι   
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Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης 
της διζήσεως. 
ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 
και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποί-
ηση. 
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
 
Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγ-
γύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. 118/2007. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (άρθρο 14 του Κ.Π.Δ. 118/2007) 
 
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. 
 
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ν. 3886/2010) 
 
1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμ-

βαση του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30-9-2010) και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί 
ζημία από παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομο-
θεσίας, δικαιούται να ζητήσει, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στα άρθρα 3 έως 9 του Ν. 
3886/2010 προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση της παράνομης πράξης της ανα-
θέτουσας αρχής ή της υπογραφείσας σύμβασης και επιδίκαση αποζημίωσης .  

 
2. Οι προδικαστικές προσφυγές, κατά το άρθρο 4 του Ν. 3886/2010,  υποβάλλονται εγγρά-

φως στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης  Οικονομικών Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, 
Ελ. Βενιζέλου 273 & Σόλωνος 133, Καλλιθέα, ΤΚ 17674 , 4ος  Όροφος, για την Τριμελή 
Γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007 και 
προσφυγών του Ν. 3886/2010 των Διευθύνσεων Οικονομικών των Περιφερειακών Ενο-
τήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, Δυτικού Τομέα και της Διεύθυνσης Οικονομικών της 
Περιφέρειας Αττικής .  
 
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ήτοι η 
Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, ή-
τοι την Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του ΠΔ 
118/2007 και προσφυγών του Ν. 3886/2010 των Διευθύνσεων Οικονομικών των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, Δυτικού Τομέα και της Διεύθυνσης Οικο-
νομικών της Περιφέρειας Αττικής . 
 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρο 21 του Κ.Π.Δ. 118/2007) 
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Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογη-
μένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει: 
 
α. Κατακύρωση της προμήθειας για την κάλυψη των αναγκών του ΕΑΚΝ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ.  
 
 
β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη 
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
 
γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της δια-
πραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπη-
ρεσίας. 
 
δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό στοι-
χείων I και ΙΙ των περ. α και β της παρ.2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007. 
 
ε. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 
 

i) Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε 
λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας του ΕΑΚΝ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ., από το 
οποίο επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό. 
 
ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 

 
στ. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους υπο-
βάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν 
υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που 
να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υπο-
χρεωτικά. 
 
Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο 
διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ − ΑΝΑΘΕΣΗΣ (άρθρο 23 του Κ.Π.Δ. 118/2007) 
 
1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση, αποστέλλεται σχετική ανα-

κοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
 

α. Τα προς προμήθεια είδη. 
β. Την ποσότητα. 
γ. Την τιμή. 
δ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης καθώς 

και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 
στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

 
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης 

που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
 
3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο, υποχρεούται να προ-

σέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση κα-
λής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμ-
βασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της ανακοίνωσης.  
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4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευ-

θύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση απο-
στέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η 
πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτε-
ρικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση 
και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

 
5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την 

σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνι-
σμού και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 
του Κ.Π.Δ. 118/2007. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
 
α) Η σύμβαση αυτή ισχύει από την ημέρα υπογραφής της και για ένα έτος με την επιφύλαξη 

των εδαφίων που ακολουθούν και με δικαίωμα της Περιφέρειας Αττικής να την παρατείνει 
μονομερώς με τους ίδιους όρους για τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της.  

 
 
β) Ο προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής  ή του 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε.  για την τυχόν αυξομείωση του χορηγουμένου είδους.  
 
γ)   Επίσης, ο προμηθευτής, θα δηλώσει πως τελεί σε γνώση ότι ο ανωτέρω χώρος παραμέ-

νει στη χρήση της Περιφέρειας Αττικής μέχρι 31-12-2013 και σε περίπτωση που αναγκα-
στεί αυτή να παραδώσει το χώρο κατά την ανωτέρω ημεροχρονολογία ή μεταξύ του χρό-
νου της πιθανής παρατάσεως ήτοι από 1-1-2014 έως 31-12-2014 (σύμφωνα με την 
υπ΄αρ. 29016/7-12-2012 ΚΥΑ) η σύμβαση θα διαλυθεί / διακοπεί αζημίως και για τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη χωρίς εκατέρωθεν Υποχρεώσεις ή Απαιτήσεις. Τέλος ο προμηθευ-
τής παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας 
του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά για οποιοδήποτε λόγο. 

 
δ) Η Περιφέρεια Αττικής Ή το ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας του ανωτέ-

ρω είδους από αποθέματα του Δημοσίου ή από δωρεές κλπ, χωρίς να γεννάται αξίωση 
αποζημίωσης εκ μέρους του προμηθευτή.  

 
AΡΘΡΟ 11ο 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 
Η ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης που απαιτείται  για την θέρμανση των ανοικτών πισινών 
και του  κλειστού καταδυτηρίου των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά  ανέρχεται 
σε 1000 tn το χρόνο και εφόσον η υπηρεσία ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης  της με την 
παράταση  της σύμβασης με τους ίδιους όρους για τρείς μήνες θα απαιτηθεί από τον προμη-
θευτή η παράδοση 250 tn ακόμα. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (άρθρα 26 – 37 του Κ.Π.Δ. 118/2007) 
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Η μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης στις εγκαταστάσεις του ΕΑΚΝ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ θα 
γίνεται με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει ο-
λόκληρες τις εκάστοτε παραγγελλόμενες ποσότητες πετρελαίου κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και σε ώρες που θα ορίζονται, κατόπιν εγγράφου ή τηλεφωνικής παραγγελίας, από την υπη-
ρεσία μας από την προηγούμενη ημέρα (δηλ. εντός 24 ωρών).   
 
H συνολική χωρητικότητα των τεσσάρων δεξαμενών που διαθέτει ο ΕΑΚΝ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 
είναι 70tn. 
 
Η παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων πετρελαίου θα γίνεται από ειδική επι-
τροπή παραλαβής, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πα-
ρουσία του προμηθευτή ή νόμιμου εκπροσώπου του.  
 
Πριν από κάθε παραλαβή η αρμόδια επιτροπή 
α. θα ελέγχει τις βάνες του βυτιοφόρου οχήματος, οι οποίες πρέπει να είναι σφραγισμένες με 
ειδικές μολυβδοσφραγίδες που φέρουν καθαρά τα διακριτικά σημεία της εταιρείας που προ-
μηθεύει το πετρέλαιο. 
β. Θα σημειώνει στο έντυπο παραλαβής τη στάθμη και τον αναλογούντα όγκο του πετρελαί-
ου που ήδη υπάρχει στη δεξαμενή πριν την προσθήκη του υπό παράδοση πετρελαίου. Εάν 
η παράδοση πετρελαίου αφορά πέραν της μιας δεξαμενής η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνε-
ται για κάθε μία από αυτές.  
 
Η αρμόδια επιτροπή για πρόσθετο έλεγχο, κατά την κρίση της, μπορεί:  
α. Να μετρά το συνολικό όγκο πετρελαίου δια’ εμβαπτίσεως της αντίστοιχης μεταλλικής ο-
γκομετρικής ράβδου την οποία είναι υποχρεωμένο να φέρει το όχημα, σε καθένα από τα δια-
μερίσματα αποθήκευση του πετρελαίου παρακολουθεί δε υποχρεωτικά τους λινομετρητές 
κατά την εκκένωση  του πετρελαίου.  
Β. Μετά την εκκένωση η επιτροπή με την ειδική ογκομετρική ράβδο, βεβαιώνεται για την 
πλήρη εκκένωση.  
Γ. Να μετρά της στάθμη του πετρελαίου και τον αντιστοιχούντα όγκο στη δεξαμενή μετά την 
εκφόρτωση και να υπολογίζει έτσι τον πραγματικό που εκφορτώθηκε σε κάθε δεξαμενή. Για 
τον υπολογισμό του πραγματικού όγκου, η επιτροπή μπορεί να μετρά και τη θερμοκρασία 
του υπό παράδοση πετρελαίου και να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις εάν αυτή υπερβαίνει 
τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.   
 
 
Αντικείμενο της επιτροπής παραλαβής είναι: 
 
1. Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον προμη-

θευτή . 
2. Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, όπως χρώματος κ.λ.π. 
3. Η παραλαβή των ειδών με σύνταξη αντιστοίχου πρωτοκόλλου παραλαβής, όπου θα α-

ναφέρεται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του χορη-
γουμένου καυσίμου και θα υπογράφεται και από τον προμηθευτή. Σε περίπτωση άρνη-
σής θα γίνεται σχετική παρατήρηση. 

4. Η διαπίστωση παράβασης ή απόρριψης των παραδιδόμενων ειδών, με σύνταξη αντι-
στοίχων πρακτικών παράβασης ή απόρριψης, τα οποία θα αποστέλλονται στη υπηρεσία 
μας και στον προμηθευτή και θα περιλαμβάνει τα κατωτέρω στοιχεία: 

 
α)   Ημερομηνία παραγγελίας 
β)   Ποσότητα 
γ)   Είδος 
δ)   Πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης 
ε)   Αν δημιουργήθηκε πρόβλημα στο ΕΑΚΝ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 
στ) Εάν η παράβαση έχει γίνει και στο παρελθόν 
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ζ)  Να υπάρχει η υπογραφή του προμηθευτή ή εκπροσώπου του και τυχόν παρατηρή-
σεις αυτού και σε περίπτωση άρνησής του να αναγράφεται ότι αρνήθηκε να υπο-
γράψει 

η)   Αν αντικαταστάθηκε το είδος στην ταχθείσα προθεσμία 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο 
 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
 
Α. Ο έλεγχος διακρίνεται σε: Α.1. Ποιοτικό και Α.2. Ποσοτικό 
 

1. Ο ποιοτικός έλεγχος συνίσταται: 
 

α) Στην παρατήρηση του χαρακτηριστικού για το κάθε είδους καυσίμου χρώματος 
(π.χ. πετρέλαιο θέρμανσης κόκκινο, πετρέλαιο κίνησης σε φυσικό χρώμα κιτρι-
νωπό) . 
 

β) Στη λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους για εργαστηριακό έλεγχο στην Αρμό-
δια Χημική Υπηρεσία. 
 Η δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ώρα 
της εκφόρτωσης όταν κριθεί σκόπιμο ή οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αμφι-
βολίας για την ποιότητα. 
 
 Και στις δύο περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου οι Επιτροπές πα-
ραλαβής λαμβάνουν απ’ ευθείας τα δείγματα και τα αποστέλλουν στην αρμόδια 
Χημική Υπηρεσία ή καλούν τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 
 
 Η δειγματοληψία γίνεται παρουσία του βυτιοφορέα ο οποίος υπογράφει στο πρα-
κτικό δειγματοληψίας. Σε περίπτωση που ο βυτιοφορέας αρνηθεί να υπογράψει 
αναγράφεται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας ‘’ο παραδίδων τα καύσιμα αρνή-
θηκε να υπογράψει’’ και η δειγματοληψία διεξάγεται κανονικά.  
 
 Ο βυτιοφορέας κατά την ώρα της εκφόρτωσης υποχρεούται να παραδίδει στην 
επιτροπή παραλαβής δείγμα του καυσίμου ποσότητος ενός λίτρου το οποίο θα 
λαμβάνεται ανεξάρτητα από την δειγματοληψία της παρ. (β), από τον σωλήνα 
εκφόρτωσης μετά την διέλευση των είκοσι πρώτων λίτρων όπως ορίζει το άρθρο 
431 της 14/89 Αγορανομικής Διάταξης και θα σφραγίζεται ενώπιον της επιτρο-
πής, στο δείγμα θα προσαρτάται ετικέτα με όλα τα στοιχεία που προβλέπονται 
από το ίδιο άρθρο (π.χ. είδος καυσίμου, ποσότητα αριθμ. Δελτίου Αποστολής 
κ.λ.π.). 
 Το δείγμα αυτό θα φυλάσσεται από τον Φορέα μέχρι εξάντλησης των καυσίμων 
από την δεξαμενή. 
 Η διακίνηση και η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
Διατάξεις. 
 

2. Τέλος για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής των καυσίμων θα πρέπει πέρα από την 
καταγραφή της ένδειξης του μετρητού του βυτιοφόρου να έχει υπολογισ εί η χωρητι-
κότητα των δεξαμενών που αποθηκεύεται το καύσιμο και με ειδικές βαθμολογημένες 
βέργες να μετράται το ύψος του καυσίμου πριν και μετά την παράδοση. 
Τα ύψη αυτά θα σημειώνονται στο Δελτίο Πώλησης όπως προβλέπεται από το άρθρο 
387 της 14/89 Αγορανομικής Διάταξης για την Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης και 
Κίνησης. 

 
Β. Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος θα γίνεται παραπομπή στον Εισαγγελέα.  
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Γ. Εάν κατά τον έλεγχο των δειγμάτων διαπιστωθεί ότι το δείγμα είναι μη κανονικό ή μη κα-
νονικό - νοθευμένο, τότε η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
Α. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, από την Δ/νση Οικονομικών Νοτίου 

Τομέα απευθείας  ως εξής: 
 

1. Μόλις συμπληρωθούν τα δικαιολογητικά πληρωμής, ο προμηθευτής με αίτησή του 
τα υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία, η οποία θα κάνει τον έλεγχο και θα συντάσ-
σει την εντολή πληρωμής. 

2. Η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από της υποβολής 
των δικαιολογητικών να πληρώσει τον προμηθευτή. 

 
Β. Τα δικαιολογητικά πληρωμής, που θα υποβάλλονται από τον προμηθευτή στην αρμόδια 

Υπηρεσία με αίτηση, είναι τα εξής: 

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της εκάστοτε  προμη-
θευθείσας ποσότητας .  

 
2. Αποδεικτικό Εισαγωγής του είδους στο ΕΑΚΝ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ. 

 
3. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
 
4. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Ε-

ξοφλήθηκε». 
 
5. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα. 

 
Γ. Οι κρατήσεις επί της αξίας των χορηγουμένων ειδών, οι οποίες βαρύνουν τον προμη-

θευτή, είναι αυτές που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, σήμερα δε είναι οι πα-
ρακάτω: 
 ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ. 3% 
 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ 
 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% επί του Χαρτοσήμου. 
 0,10% ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (σύμφωνα με 

τον Ν.4013/2011).  
 
Ο ΦΠΑ βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.  

 
 
Δ. Τα έξοδα δημοσίευσης της Διακήρυξης, τυχόν ανακοινώσεων, επαναλήψεων του διαγω-

νισμού, βαρύνουν την Περιφέρεια Αττικής.  
 
ΑΡΘΡΟ 15ο 

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (άρθρο 34 του Κ.Π.Δ. 118/2007) 
 
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υ-
πογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με από-
φαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Πενταμελούς Γνωμοδοτι-
κής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμά-
τευσης των Διευθύνσεων Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, 
Νοτίου Δυτικού Τομέα και της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής . 
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2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμ-
βαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν εκτέλεσε την προμή-
θεια των ειδών μέσα στον συμβατικό χρόνο που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στο άρθρο 26 του Κ.Π.Δ. 118/2007. 
 
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβα-
ση όταν: 
 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια των ειδών δεν εκτελέσθηκαν ή αντικα-
ταστάθηκαν με ευθύνη του Δημοσίου. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 
4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Πε-
νταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και των δι-
αδικασιών διαπραγμάτευσης των Διευθύνσεων Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου Δυτικού Τομέα και της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας 
Αττικής , η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστι-
κά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
 

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβα-
σης, κατά περίπτωση. 
 
β. Εκτέλεση της προμήθειας των ειδών σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από 
τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί 
για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συ-
ντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Κ.Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση 
προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται 
σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην 
περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια των ειδών, κατά τα παραπάνω 
οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται 
με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της 
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
 
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμη-
θειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλει-
σμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανά-
πτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προ-
μηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και με-
τά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό. 

 
δ. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 
σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσό που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση 
του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογι-
σμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προ-
μηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το 
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερο-
μηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας. 

 
5. Σε περίπτωση που η εκτέλεση της προμήθειας των ειδών σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή 
γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή 
της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό 
του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την 
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τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το 
προς καταλογισμό ποσό. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (άρθρο 24 του Κ.Π.Δ. 118/2007) 
 
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ και του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ η σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στη δια-
κήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’). Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία 
της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η ο-
ποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί 
οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη 
του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς 
του προμηθευτή. 
 
2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, ό-
πως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών. 
 
3. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από 
συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδί-
ου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να 
προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 
 
4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
 

α. Παραδόθηκε η συνολική ποσότητα. 
 
β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. 

 
β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
 
γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμ-
βαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα 
από τη σύμβαση. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
Α.   Σε περίπτωση που από ανάγκη παραληφθεί ένα είδος ποιοτικά εκτρεπόμενο η Οικονο-      
       μική Επιτροπή της Περιφέρεια Αττικής μπορεί μετά από γνωμοδότηση της Πενταμελούς  
        Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και των διαδικα-    
        σιών διαπραγμάτευσης των Διευθύνσεων Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων  
        Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου Δυτικού Τομέα και της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περι-    
        φέρειας Αττικής, να καθορίσει εκπτώσεις επί της τιμής του είδους και πέραν τούτου να  
        επιβάλλει και ποινή. 
 
Β. Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο προμηθευτής να παραδώσει τα είδη ή παραλείψει 

να παραδώσει ορισμένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν, ή δεν τα παραδώσει κα-
θόλου, ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών από την επιτροπή Παραλαβής και μη α-
ντικατάστασής τους στην ταχθείσα προθεσμία, τότε η υπηρεσία μας μπορεί να αγοράσει 
αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο, αφού προηγηθεί έρευνα αγοράς 
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για τις τιμές και την ποιότητα των ειδών (π.χ. Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του Τμήματος 
Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής ) οπότε η τυ-
χόν επιπλέον διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και της εκ του ελευθέρου εμπορίου 
αγοράς, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη, που θα προκύψει από την αιτία αυτή, 
βαρύνουν τον προμηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος του μετά από απόφαση της Πε-
ριφέρειας Αττικής.  

 
Γ. Για τον παραπάνω καταλογισμό θα πρέπει η υπηρεσία μας να διαβιβάσει το δελτίο πα-

ραγγελίας προς το συμβασιούχο προμηθευτή, το σχετικό πρακτικό παράβασης, το πρω-
τόκολλο παραλαβής των ειδών από το ελεύθερο εμπόριο, Δελτίο Αποστολής και το Τι-
μολόγιο αγοράς. 

 
Δ. Η Περιφέρεια Αττικής για κάθε γενικά παράβαση των όρων της σύμβασης από τον προ-

μηθευτή, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, επιβάλει τις προβλεπόμενες 
κυρώσεις από το Ν.2286/95 και το ΠΔ 118/2007 (ΚΠΔ), άρθρα 32,33,34. 

 
Ε. Τα ανωτέρω διοικητικά μέτρα, κυρώσεις, είναι ανεξάρτητα των τυχόν ποινικών κυρώσε-

ων, που μπορούν να επιβληθούν από τα Δικαστήρια . 
 
ΣΤ. Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση της Περιφέρειας Αττικής  κατά του 

προμηθευτή , θα κρατούνται, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου, απ’ τα ποσά 
που έχει να πάρει ο προμηθευτής, ή από την κατατεθειμένη εγγύηση καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης ή θα βεβαιούνται σαν Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο 
ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 
 
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και κάθε διαφορά που θα προκύψει μετα-
ξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, 
την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα 
στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα 
δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση 
των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 
 
ΤΙΜΗΜΑ 
 
Η τιμή που θα δοθεί για το παρακάτω είδος: 
 
Α. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 
θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη και 
πιστοποιούμενη από το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Κεντρικού Τομέα της Περι-
φέρειας Αττικής, Μέση Χονδρική Τιμή πώλησης του είδους, που θα προκύπτει μεταξύ της 
ανώτερης και κατώτερης χονδρικής τιμής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντι-
στοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους. 
 
 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού  θα γίνει στον προσφέροντα το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί της τιμής του είδους. 
  
Στις περιπτώσεις τις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται χαρακτη-
ριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις ) αυτές δεν 
υπολογίζονται στην διαμόρφωση της μέσης τιμής αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προη-
γούμενη τιμή (ανώτερη ή κατώτερη). 
 
Σε περίπτωση αδυναμίας πιστοποιήσεως της τιμής, για τιμή θα λαμβάνεται η εγγύτερα πι-
στοποιημένη τιμή. 
 
Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου χαρακτηριστικού γνωρίσμα-
τος του είδους  από το οποίο εξαρτάται η τιμή, το είδος θα αποτιμάται στην κατώτερη τιμή 
από την οποία θα αφαιρούνται η προσφερθείσα έκπτωση. 
 
Διευκρινίζεται ότι οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στις ανωτέρω τιμές μετά την αφαίρεση της 
έκπτωσης. 
 
Η έκπτωση θα ισχύει για όλη την χρονική διάρκεια της σύμβασης καθώς και σε τυχόν παρά-
τασή της. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Το υπό προμήθεια είδος πετρελαιοειδούς για την κάλυψη των αναγκών των ανοικτών πισι-
νών & του κλειστού καταδυτηρίου των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά 
είναι τα παρακάτω: 
 
Α. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 
Οι προδιαγραφές των πετρελαιοειδών, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας ………………………… 
Κατάστημα                ………………………… 
(Δ/νση οδός – αριθμός  Τ.Κ.  FAX)                      Ημερομηνία έκδοσης…….. 
   ΕΥΡΩ  ……………………….. 
 
Προς :  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ……………ΕΥΡΩ……………. 
 

 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης  εγγυητικής ε-
πιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος διζήσεως μέ-
χρι του ποσού των ΕΥΡΩ …......................υπέρ της εταιρεί-
ας…………………………………….... Δ/νση ………………………………………… δια 
τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της 
…………………………………………….  για την προμήθεια 
……………………………………………… σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 
………../……….Δ/ξή σας. 

 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνι-
σμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος 
της. 

 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερι-
κά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ει-
δοποίησή σας. 

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ε-
κάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 
της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί 
πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

 Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………………………………………… 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 

στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαί-
νει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για 
την Τράπεζά μας. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου   ισχύος της προ-
σφοράς , όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν. Τ.  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. …../2013  

 
Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης προοριζόμενο για τις ανάγκες θέρμανσης των ανοι-
κτών πισινών και του κλειστού καταδυτηρίου των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΕΑΚΝ Αγί-
ου Κοσμά αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής.  

___________________ 
 
Στην Aθήνα σήμερα ………………………….. ημέρα …………………., οι υπογράφοντες την 
παρούσα αφενός η Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει Λ. Συγγρού 15 - 17 ΤΚ 11741 Αθήνα, με 
Α.Φ.Μ. 997875116 και Δ.Ο.Υ. ΚΑ’ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΙΩΑΝΝΗ 
ΣΓΟΥΡΟ, Περιφερειάρχη Αττικής, και αφετέρου ο/η κ.…………………………………….. 
φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………………………………………….. 
με δ.τ. …………………………….. που εδρεύει ………………………………, 
…………………………….., Τ.Κ. ……………….., τηλ. …………………………., φαξ 
…………………….., με Α.Φ.Μ. ………………, Δ.Ο.Υ. …………………., και εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον/την κ. …………………………, κάτοικο ……………………………, 
…………………………., Τ.Κ. ………………, με Α.Δ.Τ. ……………………, που θα καλείται στο 
εξής «προμηθευτής» σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το από 
………………… Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν α-
ποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
Σύμφωνα με τη με αριθμό ……./2013  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατακυρώθηκε 
στον προμηθευτή το αποτέλεσμα  του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια  
πετρελαίου θέρμανσης προοριζόμενο για τη θέρμανση των ανοικτών πισινών / δεξαμενών  
και του κλειστού καταδυτηρίου (των παραχωρηθέντων στην Περιφέρεια Αττικής) αθλητικών 
εγκαταστάσεων ΕΑΚΝ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ, προϋπολογισμού 1.300.000,00€  πλέον ΦΠΑ, Δια-
κήρυξη  3/2013.  
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ΑΡΘΡΟ 1ο 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
α) Η σύμβαση αυτή ισχύει από την ημέρα υπογραφής της και για ένα έτος με την επιφύλαξη 

των εδαφίων που ακολουθούν και με δικαίωμα της Περιφέρειας Αττικής να την παρατείνει 
μονομερώς με τους ίδιους όρους για τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της.  

 
 
β) Ο προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής  ή του 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε.  για την τυχόν αυξομείωση του χορηγουμένου είδους.  
 
γ)   Επίσης, ο προμηθευτής, δηλώνει πως τελεί σε γνώση του ότι ο ανωτέρω χώρος παραμέ-

νει στη χρήση της Περιφέρειας Αττικής μέχρι 31-12-2013 και σε περίπτωση που αναγκα-
στεί αυτή να παραδώσει το χώρο κατά την ανωτέρω ημεροχρονολογία ή μεταξύ του χρό-
νου της πιθανής παρατάσεως ήτοι από 1-1-2014 έως 31-12-2014 (σύμφωνα με την 
υπ΄αρ. 29016/7-12-2012 ΚΥΑ) η σύμβαση θα διαλυθεί / διακοπεί αζημίως και για τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη χωρίς εκατέρωθεν Υποχρεώσεις ή Απαιτήσεις. Τέλος ο προμηθευ-
τής παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας 
του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά για οποιοδήποτε λόγο. 

 
δ) Η Περιφέρεια Αττικής Ή το ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας του ανωτέ-

ρω είδους από αποθέματα του Δημοσίου ή από δωρεές κλπ, χωρίς να γεννάται αξίωση 
αποζημίωσης εκ μέρους του προμηθευτή.  

 
AΡΘΡΟ 2ο 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 
Η ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης που απαιτείται  για την θέρμανση των ανοικτών πισινών 
και του  κλειστού καταδυτηρίου των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά  ανέρχεται 
σε 1000 tn το χρόνο και εφόσον η υπηρεσία ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης  της με την 
παράταση  της σύμβασης με τους ίδιους όρους για τρείς μήνες θα απαιτηθεί από τον προμη-
θευτή η παράδοση 250 tn ακόμα. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
 
ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Η Περιφέρεια Αττικής, θα πληρώνει την αξία του παραδιδόμενου από τον προμηθευτή πε-
τρελαίου θέρμανσης, στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη από το 
Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, 
ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ του είδους, που θα προκύπτει μεταξύ της ανώτερης 
και κατώτερης χονδρικής τιμής κατά την ημέρα της παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί 
σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους, με ποσοστό έκπτωσης …………% (τοις ε-
κατό)  
 
Στις περιπτώσεις όπου, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται χαρακτηριστικά 
πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις), αυτές δεν υπολο-
γίζονται στην διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη 
τιμή (ανώτερη ή κατώτερη). 
 
Σε περίπτωση αδυναμίας πιστοποιήσεως της τιμής, για τιμή θα λαμβάνεται η εγγύτερα πι-
στοποιηθείσα. 
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Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου χαρακτηριστικού γνωρίσμα-
τος του είδους από το οποίο εξαρτάται η τιμή, το είδος θα αποτιμάται στην κατώτερη τιμή 
από την οποία θα αφαιρείται η προσφερθείσα έκπτωση. 
 
Διευκρινίζεται ότι οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στην ανωτέρω τιμή μετά την αφαίρεση της 
έκπτωσης. 
 
Η παραπάνω έκπτωση θα ισχύει για όλη την χρονική διάρκεια της σύμβασης καθώς και σε 
τυχόν παράτασή της. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Το υπό προμήθεια είδος πετρελαιοειδούς για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των α-
νοικτών πισινών & του κλειστού καταδυτηρίου των αθλητικών εγκαταστάσεων του 
Αγίου Κοσμά είναι το εξής: 
 
Α. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 
Οι προδιαγραφές των πετρελαιοειδών, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
 
AΡΘΡΟ 5ο 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
 
Η μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης στις εγκαταστάσεις του ΕΑΚΝ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ θα 
γίνεται με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει ο-
λόκληρες τις εκάστοτε παραγγελλόμενες ποσότητες πετρελαίου κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και σε ώρες που θα ορίζονται, κατόπιν εγγράφου ή τηλεφωνικής παραγγελίας, από την υπη-
ρεσία μας από την προηγούμενη ημέρα (δηλ. εντός 24 ωρών).   
 
Η παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων πετρελαίου θα γίνεται από ειδική επι-
τροπή παραλαβής, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πα-
ρουσία του προμηθευτή ή νόμιμου εκπροσώπου του.  
 
Πριν από κάθε παραλαβή η αρμόδια επιτροπή 
α. θα ελέγχει τις βάνες του βυτιοφόρου οχήματος, οι οποίες πρέπει να είναι σφραγισμένες με 
ειδικές μολυβδοσφραγίδες που φέρουν καθαρά τα διακριτικά σημεία της εταιρείας που προ-
μηθεύει το πετρέλαιο. 
β. Θα σημειώνει στο έντυπο παραλαβής τη στάθμη και τον αναλογούντα όγκο του πετρελαί-
ου που ήδη υπάρχει στη δεξαμενή πριν την προσθήκη του υπό παράδοση πετρελαίου. Εάν 
η παράδοση πετρελαίου αφορά πέραν της μιας δεξαμενής η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνε-
ται για κάθε μία από αυτές.  
 
Η αρμόδια επιτροπή για πρόσθετο έλεγχο, κατά την κρίση της, μπορεί:  
α. Να μετρά το συνολικό όγκο πετρελαίου δια’ εμβαπτίσεως της αντίστοιχης μεταλλικής ο-
γκομετρικής ράβδου την οποία είναι υποχρεωμένο να φέρει το όχημα, σε καθένα από τα δια-
μερίσματα αποθήκευση του πετρελαίου παρακολουθεί δε υποχρεωτικά τους λινομετρητές 
κατά την εκκένωση  του πετρελαίου.  
Β. Μετά την εκκένωση η επιτροπή με την ειδική ογκομετρική ράβδο, βεβαιώνεται για την 
πλήρη εκκένωση.  
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Γ. Να μετρά της στάθμη του πετρελαίου και τον αντιστοιχούντα όγκο στη δεξαμενή μετά την 
εκφόρτωση και να υπολογίζει έτσι τον πραγματικό που εκφορτώθηκε σε κάθε δεξαμενή. Για 
τον υπολογισμό του πραγματικού όγκου, η επιτροπή μπορεί να μετρά και τη θερμοκρασία 
του υπό παράδοση πετρελαίου και να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις εάν αυτή υπερβαίνει 
τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.   
 
 
Αντικείμενο της επιτροπής παραλαβής είναι: 
 

 Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον 
προμηθευτή . 

 Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, όπως χρώματος κ.λ.π. 
 Η παραλαβή των ειδών με σύνταξη αντιστοίχου πρωτοκόλλου παραλαβής, όπου 

θα αναφέρεται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα 
του χορηγουμένου καυσίμου και θα υπογράφεται και από τον προμηθευτή. Σε 
περίπτωση άρνησής θα γίνεται σχετική παρατήρηση. 

 Η διαπίστωση παράβασης ή απόρριψης των παραδιδόμενων ειδών, με σύνταξη 
αντιστοίχων πρακτικών παράβασης ή απόρριψης, τα οποία θα αποστέλλονται 
στη υπηρεσία μας και στον προμηθευτή και θα περιλαμβάνει τα κατωτέρω στοι-
χεία: 

 
α)   Ημερομηνία παραγγελίας 
β)   Ποσότητα 
γ)   Είδος 
δ)   Πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης 
ε)   Αν δημιουργήθηκε πρόβλημα στο ΕΑΚΝ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 
στ) Εάν η παράβαση έχει γίνει και στο παρελθόν 
ζ)  Να υπάρχει η υπογραφή του προμηθευτή ή εκπροσώπου του και τυχόν παρατηρή-

σεις αυτού και σε περίπτωση άρνησής του να αναγράφεται ότι αρνήθηκε να υπο-
γράψει 

η)   Αν αντικαταστάθηκε το είδος στην ταχθείσα προθεσμία 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
 
Α. Ο έλεγχος διακρίνεται σε: Α.1. Ποιοτικό και  Α.2. Ποσοτικό 
 

 Ο ποιοτικός έλεγχος συνίσταται: 
 

α) Στην παρατήρηση του χαρακτηριστικού για το κάθε είδους καυσίμου χρώματος 
(π.χ. πετρέλαιο θέρμανσης κόκκινο, πετρέλαιο κίνησης σε φυσικό χρώμα κιτρι-
νωπό) . 
 

β) Στη λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους για εργαστηριακό έλεγχο στην Αρμό-
δια Χημική Υπηρεσία. 
 Η δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ώρα 
της εκφόρτωσης όταν κριθεί σκόπιμο ή οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αμφι-
βολίας για την ποιότητα. 
 
 Και στις δύο περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου οι Επιτροπές πα-
ραλαβής λαμβάνουν απ’ ευθείας τα δείγματα και τα αποστέλλουν στην αρμόδια 
Χημική Υπηρεσία ή καλούν τις αρμόδιες Υπηρεσίες για τον σκοπό αυτό.  
 
 Η δειγματοληψία γίνεται παρουσία του βυτιοφορέα ο οποίος υπογράφει στο πρα-
κτικό δειγματοληψίας. Σε περίπτωση που ο βυτιοφορέας αρνηθεί να υπογράψει 
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αναγράφεται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας ‘’ο παραδίδων τα καύσιμα αρνή-
θηκε να υπογράψει’’ και η δειγματοληψία διεξάγεται κανονικά.  
 
 Ο βυτιοφορέας κατά την ώρα της εκφόρτωσης υποχρεούται να παραδίδει στην 
επιτροπή παραλαβής δείγμα του καυσίμου ποσότητας ενός λίτρου το οποίο θα 
λαμβάνεται ανεξάρτητα από την δειγματοληψία της παρ. (β), από τον σωλήνα 
εκφόρτωσης μετά την διέλευση των είκοσι πρώτων λίτρων όπως ορίζει το άρθρο 
431 της 14/89 Αγορανομικής Διάταξης και θα σφραγίζεται ενώπιον της επιτρο-
πής, στο δείγμα θα προσαρτάται ετικέτα με όλα τα στοιχεία που προβλέπονται 
από το ίδιο άρθρο (π.χ. είδος καυσίμου, ποσότητα αριθμ. Δελτίου Αποστολής 
κ.λ.π.). 
 Το δείγμα αυτό θα φυλάσσεται από τον Φορέα μέχρι εξάντλησης των καυσίμων 
από την δεξαμενή. 
 Η διακίνηση και η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
Διατάξεις. 
 

 Τέλος για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής των καυσίμων θα πρέπει 
πέρα από την καταγραφή της ένδειξης του μετρητού του βυτιοφόρου 
να έχει υπολογισθεί η χωρητικότητα των δεξαμενών που αποθηκεύε-
ται το καύσιμο και με ειδικές βαθμολογημένες βέργες να μετράται το 
ύψος του καυσίμου πριν και μετά την παράδοση. 

Τα ύψη αυτά θα σημειώνονται στο Δελτίο Πώλησης όπως προβλέπεται από το άρθρο 
387 της 14/89 Αγορανομικής Διάταξης για την Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης και 
Κίνησης. 

 
Β. Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος θα γίνεται παραπομπή στον Εισαγγελέα.  
 
Γ. Εάν κατά τον έλεγχο των δειγμάτων διαπιστωθεί ότι το δείγμα είναι μη κανονικό ή μη κα-

νονικό - νοθευμένο, τότε η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
 
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Α. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, από την Δ/νση Οικονομικών Νοτίου 

Τομέα απευθείας ως εξής: 
 

1. Μόλις συμπληρωθούν τα δικαιολογητικά πληρωμής, ο προμηθευτής με αίτησή του 
τα υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία, η οποία θα κάνει τον έλεγχο και θα συντάσ-
σει την εντολή πληρωμής. 

2. Η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από της υποβολής 
των δικαιολογητικών να πληρώσει τον προμηθευτή. 

 
Β. Τα δικαιολογητικά πληρωμής, που θα υποβάλλονται από τον προμηθευτή στην αρμόδια 

Υπηρεσία με αίτηση, είναι τα εξής: 

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, της εκάστοτε προμη-
θευθείσας ποσότητας . 

 
2. Αποδεικτικό Εισαγωγής του είδους στο ΕΑΚΝ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ. 

 
3. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
 
4. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Ε-

ξοφλήθηκε». 
 
5. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα. 
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Γ. Οι κρατήσεις επί της αξίας των χορηγουμένων ειδών, οι οποίες βαρύνουν τον προμη-

θευτή, είναι αυτές που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, σήμερα δε είναι οι πα-
ρακάτω: 
 ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ. 3% 
 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ 
 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% επί του Χαρτοσήμου. 
 0,10% ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (σύμφωνα με 

τον Ν.4013/2011).  
 
Ο ΦΠΑ βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.  

 
Δ. Τα έξοδα δημοσίευσης της Διακήρυξης, τυχόν ανακοινώσεων, επαναλήψεων του διαγω-

νισμού, βαρύνουν την Περιφέρεια Αττικής.  
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
Α. Σε περίπτωση που από ανάγκη παραληφθεί ένα είδος ποιοτικά εκτρεπόμενο η Οικονο-

μική Επιτροπή της Περιφέρεια Αττικής μπορεί μετά από γνωμοδότηση της Πενταμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και των διαδικα-
σιών διαπραγμάτευσης των Διευθύνσεων Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου Δυτικού Τομέα και της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέ-
ρειας Αττικής, να καθορίσει εκπτώσεις επί της τιμής του είδους και πέραν τούτου να επι-
βάλλει και ποινή. 

 
Β. Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο προμηθευτής να παραδώσει τα είδη ή παραλείψει 

να παραδώσει ορισμένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν, ή δεν τα παραδώσει κα-
θόλου, ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών από την επιτροπή Παραλαβής και μη α-
ντικατάστασής τους στην ταχθείσα προθεσμία, τότε η υπηρεσία μας μπορεί να αγοράσει 
αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο, αφού προηγηθεί έρευνα αγοράς 
για τις τιμές και την ποιότητα των ειδών (π.χ. Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του Τμήματος 
Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής ) οπότε η τυ-
χόν επιπλέον διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και της εκ του ελευθέρου εμπορίου 
αγοράς, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη, που θα προκύψει από την αιτία αυτή, 
βαρύνουν τον προμηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος του μετά από απόφαση της Πε-
ριφέρειας Αττικής.  

 
Γ. Για τον παραπάνω καταλογισμό θα πρέπει η υπηρεσία μας να διαβιβάσει το δελτίο πα-

ραγγελίας προς το συμβασιούχο προμηθευτή, το σχετικό πρακτικό παράβασης, το πρω-
τόκολλο παραλαβής των ειδών από το ελεύθερο εμπόριο, Δελτίο Αποστολής και το Τι-
μολόγιο αγοράς. 

 
Δ. Η Περιφέρεια Αττικής για κάθε γενικά παράβαση των όρων της σύμβασης από τον προ-

μηθευτή, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, επιβάλει τις προβλεπόμενες 
κυρώσεις από το Ν.2286/95 και το ΠΔ 118/2007 (ΚΠΔ), άρθρα 32,33,34. 

 
Ε. Τα ανωτέρω διοικητικά μέτρα, κυρώσεις, είναι ανεξάρτητα των τυχόν ποινικών κυρώσε-

ων, που μπορούν να επιβληθούν από τα Δικαστήρια . 
 
ΣΤ. Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση της Περιφέρειας Αττικής  κατά του 

προμηθευτή , θα κρατούνται, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου, απ’ τα ποσά 
που έχει να πάρει ο προμηθευτής, ή από την κατατεθειμένη εγγύηση καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης ή θα βεβαιούνται σαν Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο 
 
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (άρθρο 34 του Κ.Π.Δ. 118/2007) 
 
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υ-
πογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με από-
φαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Πενταμελούς Γνωμοδοτι-
κής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμά-
τευσης των Διευθύνσεων Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βορείου, 
Νοτίου Δυτικού Τομέα και της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής . 
 
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμ-
βαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν εκτέλεσε την προμή-
θεια των ειδών μέσα στον συμβατικό χρόνο που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στο άρθρο 26 του Κ.Π.Δ. 118/2007. 
 
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβα-
ση όταν: 
 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια των ειδών δεν εκτελεσθήκαν ή αντικα-
ταστάθηκαν με ευθύνη του Δημοσίου. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 
4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της  Πε-
νταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και των δι-
αδικασιών διαπραγμάτευσης των Διευθύνσεων Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου Δυτικού Τομέα και της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας 
Αττικής , η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστι-
κά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
 

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβα-
σης, κατά περίπτωση. 
 
β. Εκτέλεση της προμήθειας των ειδών σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από 
τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί 
για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συ-
ντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Κ.Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση 
προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται 
σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην 
περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια των ειδών, κατά τα παραπάνω 
οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται 
με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της 
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
 
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμη-
θειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλει-
σμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανά-
πτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προ-
μηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και με-
τά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό. 

 
δ. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 
σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσό που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  3/2013 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

- 36 - 

του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογι-
σμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προ-
μηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το 
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερο-
μηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας. 

 
5. Σε περίπτωση που η εκτέλεση της προμήθειας των ειδών σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή 
γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή 
της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό 
του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την 
τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το 
προς καταλογισμό ποσό. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
 
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 
 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον προμηθευτή εγγυητική ε-
πιστολή καλής εκτέλεσης απεριορίστου ισχύος ποσού ………………… ευρώ, της 
………………………., με αριθμό ……………………. και ημερομηνία ……………………. 
 
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την τέλεια εκπλήρωση των όρων της σύμβασης ή και μέ-
ρους αυτής κατά την διάρκεια εκτέλεσής της, κατά την κρίση της Περιφέρειας Αττικής, μετά 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
 
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις των Ν. 2286/95, 2503/97, 3580/2007 και 
3886/2010, καθώς και των Π.Δ. 118/2007, 60/2007 και 173/90 (άρθρα 40,41,42). 
 
Αρμόδια δικαστήρια για τη σύμβαση είναι αυτά των Αθηνών. 
 
Η σύμβαση αυτή έγινε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, διαβάστηκε στους συμβαλλομένους και 
υπογράφτηκε και από τους δύο . 
 
Τα δύο αντίτυπα κατατέθηκαν στο αρμόδιο γραφείο της Δ/νσης Προμηθειών και το άλλο δό-
θηκε στον προμηθευτή. 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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