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         ΑΔΑ : ΒΛ4Α7Λ7-ΜΨΕ 
 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς,   23/07/2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ:  οικ. 145599 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση : Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς 
Ταχ. Κωδ. : 185 31 
Τηλέφωνο : 213 2073708 
Πληροφορίες : Σ. Χατζηϊωαννίδου 
Φαξ  
Email 

: 213 2073702 
: tpromithion.p@patt.gov.gr  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 
 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΤΗΣ Π. Ε. 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 25.000€ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 
 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη: 
 
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την 
Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) – Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.162/2011 Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής και δημοσιεύθηκε στο με αρ. 
φύλλου 2494/4-11-2011 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 100 του Π.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 21/τ.Α/1996), όπως ισχύει 

4. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» 
5. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» 
6. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/τ.Α/1995) «Περί Δημόσιου, Λογιστικού ελέγχου και 

Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α/17-08-2010) «Περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
Ευθύνης» 

7. Την υπ’ αριθμ. 35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291/τ.β./11-08-2010) Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του αρθρ. 83 παρ. 1 του 
Ν. 2362/95 που αφορούν στην προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων» 
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8. Το άρθρο 24 του Ν. 2194/1998 (ΦΕΚ 43/τ.Α./1998) «Παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών» 

9. Τα άρθρα 4 και 3 περί κράτησης 0,10% του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ. Α/2011) 
«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 238 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.Α/2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση 
θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις». 

10. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α/2010) 

11. Την υπ’ αριθμ. 248 /2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την 
οποία συγκροτήθηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων 
των Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης που διενεργεί η 
Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  της Περιφέρειας Αττικής. 

12. α. Την υπ’ αριθμ. 3373/390/20.3.75 (ΦΕΚ-349 Β') Απόφαση του Υπουργού της 
Προεδρίας της Κυβέρνησης «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, 
αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ. των 
αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και 
των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ.» 
β. Την υπ’ αριθμ. 1450/550/1982 Απόφαση του Υπουργείου Προεδρίας «Περί 
καθορισμού καταναλώσεως καυσίμων και λιπαντικών των Κ. Υ. αυτοκινήτων ΝΠΔΔ 
Οργανισμών κλπ» (ΦΕΚ 93/τ.β/10-02-1982) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει α) με 
την υπ. αριθμ. οικ.543/5543/2000 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών (ΦΕΚ 376/τ.β/24-03-2000) και β) με 
την υπ’ αριθμ. 129/2534/2010 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 108/τ.β/04-02-2010) 

13. Το Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/τ.Α/2.10.2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών & 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3335/2005 (ΦΕΚ 95/τ.Α/20.04.2005) 
«Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων – Ρύθμιση 
θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης»  

14. Την υπ’ αριθμ. 332 /2013 περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 
15. Την υπ αριθμ. 726 /2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Αττικής με θέμα «Έγκριση διενέργειας, προϋπολογισμού 25.000,00€, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» 

16. Την υπ΄ αριθμ. 54242 /19-3-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. (με 
ΑΔΑ:ΒΕ2Ψ7Λ7-9 Α4 ) 

17. Την υπ αριθμ. 1484/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής για Έγκριση σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση για την προμήθεια 
Βενζίνης Αμόλυβδης και Πετρελαίου κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων και των 
ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών της ΠΕ Πειραιά  για το έτος 2013. 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, έχοντες πρατήριο υγρών καυσίμων σε ακτίνα μικρότερη ή 
ίση των 3.000 μέτρων από κτίριο της έδρας της Π.Ε. Πειραιά (Ακτή Ποσειδώνος 14-16, 
Πειραιάς) ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση, συνεχής, απρόσκοπτη και ακώλυτη παροχή 
βενζίνης αμόλυβδης στα οχήματα της Π.Ε. Πειραιά όποτε και εφόσον χρειάζεται, και με τη 
δυνατότητα να διακινεί υγρά καύσιμα έτσι ώστε να εφοδιάζει τις δεξαμενές των 
Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών. 
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 Η διαπραγμάτευση θα γίνει την αίθουσα των περιφερειακών συσκέψεων της Περιφέρειας 
Αττικής παρουσία των ενδιαφερομένων ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους σε 
ημέρα και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί αφού αρχικά καταθέσουν τις προσφορές τους 
στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά (Ακτή Ποσειδώνος 14-16, 
Πειραιάς, 1ος όροφος) μέχρι την 29-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ.  και 
αφού αυτές γίνουν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής από Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών και των 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης. 
 

Ο έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί την 30-07-2013, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. ενώπιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των 
Αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στην 
έδρα της Π.Ε. Πειραιά στην Ακτή Ποσειδώνος 14-16 στον Πειραιά στον 1ο όροφο στην 
αίθουσα συσκέψεων και παρουσία εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των υποψηφίων που 
έχουν υποβάλλει ήδη προσφορά και επιθυμούν να παρευρεθούν. 
 

Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και η διαπραγμάτευση επ' αυτών θα 
πραγματοποιηθεί ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και 
παρουσία εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά 
έγιναν αποδεκτά σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα 
κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους. 
 

Η κατάρτιση των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνει σύμφωνα με τους όρους 
της διακήρυξης του επαναληπτικού διαγωνισμού με αριθμό πρωτ. 114543/12-06-2013 
(ΑΔΑ : ΒΕΖΦ7Λ7-1ΟΨ) της Π.Ε. Πειραιά, το οποίο αποτελεί ενιαίο και αδιαίρετο κείμενο της 
παρούσας πρόσκλησης. 
 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της Μέσης Χονδρικής 
Τιμής χωρίς ΦΠΑ όπως ορίζεται στο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης 
της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για τα παρακάτω είδη : 
 

   
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
(σε λίτρα) 

25.000,00€ 
Βενζίνη Αμόλυβδη:  8.664 λίτρα   

Πετρέλαιο Κίνησης: 4.248 λίτρα 

    
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΜΑΡΚΑ 

ΦΟΡΟΛ. 
ΙΠΠΟΙ 

ΑΝΩΤΑΤΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(λίτρα) 

1 ΚΗY 6340  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ AUDI 14 1.464 

2 ΚΗO 4147  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI 7 816 

3 ΚΗΥ 6313 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI  07 816 
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4 ΚΗΥ 6315 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI 07 816 

5 ΚΗΥ 6316  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI 07 816 

6 ΚΗΥ 6334 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OPEL 14 1.464 

7 ΚΗΥ 6330 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FORD 10 1.152 

8 ΚΗΥ 6328 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FORD 10 1.152 

9 ΖΡΟ 888 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 1 168 

10 ΚΗΥ 5987 
ΛΕΩΦ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  
FORD 16 1.248 

11 
Ηλεκτροπαραγωγά 

Ζεύγη 
- - - 3.000 

  
Σημειώσεις: 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει τα υπηρεσιακά οχήματα του 
ανωτέρω πίνακα με τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατανάλωσης βενζίνης κίνησης 
αμόλυβδη, όπως αυτά ρυθμίζονται από την υπ’ αριθμ. 1450/550/1982 Απόφαση του 
Υπουργείου Προεδρίας «Περί καθορισμού καταναλώσεως καυσίμων και λιπαντικών των 
Κ. Υ. αυτοκινήτων ΝΠΔΔ Οργανισμών κλπ» (ΦΕΚ 93/τ.β/10-02-1982) και την υπ’ αριθμ. 
129/2534/2010 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 108/τ.β/04-02-2010). Τα ανώτατα όρια 
κατανάλωσης πιθανώς να μην απορροφηθούν πλήρως για ορισμένα οχήματα. 

Θα πληρώνεται μόνο για την αξία της παραδιδόμενης βενζίνης αμόλυβδης & 
πετρελαίου κίνησης και η Περιφέρεια Αττικής δεν υποχρεούται να καταβάλλει 
αποζημίωση σε περίπτωση μη απορρόφησης της συνολικής ετήσιας ποσότητας των 
8.664 λίτρων. 

Η χορήγηση της βενζίνης κίνησης αμόλυβδη θα γίνεται από τα/το πρατήρια/ο 
καυσίμων του προμηθευτή. 
 Τα έξοδα μεταφοράς των καυσίμων στις δεξαμενές των Ηλεκτροπαραγωγών 
Ζευγών που βρίσκονται α) στην οδό Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς και β) στην 
Σήραγγα Κερατσινίου   Λεωφ. Α. Παπανδρέου, γ)  στην Σήραγγα Δραπετσώνας   Λεωφ. 
Α. Παπανδρέου βαρύνουν τον μειοδότη. 

 
Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης ενός ή περισσοτέρων 

οχημάτων από τα αναφερόμενα στον ανωτέρω πίνακα με άλλο/άλλα με προηγούμενη 
γνωστοποίηση της εν λόγω αντικατάστασης (με αναλυτική αναφορά των στοιχείων 
του/των νέου/νέων οχημάτων) στον προμηθευτή. 

 
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων είναι: 
 
1. Ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει πρατήριο υγρών καυσίμων σε ακτίνα μικρότερη των 
3.000 μέτρων από το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά 
της Περιφέρειας Αττικής (Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς), ώστε να εξασφαλίζεται η 
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άμεση, συνεχής, απρόσκοπτη και ακώλυτη παροχή βενζίνης αμόλυβδης στα οχήματα της 
Π.Ε. Πειραιά όποτε και εφόσον χρειάζεται. 
2. Ο ενδιαφερόμενος για τον εφοδιασμό των δύο Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών απαιτείται 
να μπορεί να διακινεί υγρά καύσιμα έτσι ώστε να εφοδιάζει τις δεξαμενές τους που 
βρίσκονται    

α) Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς 
β) στην Σήραγγα Κερατσινίου   Λεωφ. Α. Παπανδρέου, Πειραιάς 
γ)  στην Σήραγγα Δραπετσώνας   Λεωφ. Α. Παπανδρέου  Πειραιάς 

3. Σε περίπτωση συμμετοχής ενδιαφερόμενου ο οποίος διαθέτει συνεργαζόμενο/α 
πρατήριο/α στην παραπάνω περιοχή, υποχρεούται να το δηλώσει με την προσφορά του και 
να καταθέσει ακριβές φωτοαντίγραφο της σχετικής σύμβασης της μεταξύ τους συνεργασίας. 
Στην περίπτωση αυτή, το τιμολόγιο θα εκδίδεται από τον μειοδότη και όχι από το 
συνεργαζόμενο πρατήριο 
4. Ο ενδιαφερόμενος να έχει τη δυνατότητα προμήθειας βενζίνης αμόλυβδης για χρονικό 
διάστημα ενός έτους. 
5. Σε περίπτωση μη τήρησης όρων της σύμβασης η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα 
προμήθειας βενζίνης αμόλυβδης από άλλο πρατήριο σε βάρος του προμηθευτή. 
 
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελλο, επί ποινή 
αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως 
αυτά αναφέρονται στο άρθρο 5 της Επαναληπτικής Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 114543/12-06-2013 & ΑΔΑ:ΒΕΖΦ7Λ7-1ΟΨ (σελίδες 8 και 9). 
 
 
Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελλο την οικονομική προσφορά (Πίνακας 1).  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

Βενζίνη Αμόλυβδη και Πετρέλαιο Κίνησης 
για το Σύνολο Υπηρεσιακών οχημάτων και 

Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών  
(Παράρτημα Ά) 

Ποσοστό έκπτωσης % 

 

 

 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στη διακήρυξη με αρ. πρωτ. 114543/12-06-
2013 (ΑΔΑ : ΒΕΖΦ7Λ7-1ΟΨ) του επαναληπτικού διαγωνισμού αντίτυπα της οποίας 
διατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών (τηλ. 213-20.73.708,714 & 
715).  
 
Η παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στα πρατήρια της περιοχής της έδρας της Π.Ε. 
Πειραιά, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Πειραιά και στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Αττικής  www.patt.gov.gr. 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

http://www.patt.gov.gr/
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