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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

Αθήνα 28-08-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
Αριθ. ∆ιακήρυξης 

 
5/2013 

Ταχ. ∆/νση : Λ. Συγγρού 80-88 

Ταχ. Κώδικ. : 11741 

Πληροφορίες : Φ. Γιατρέλλη 

Τηλέφωνο : 213-2065136 

Fax : 210-69.84.311 

E-mail :promna@patt.gov.gr 

  

«Ανοικτός µειοδοτικός διαγωνισµός για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιακών οχηµάτων και των 
µηχανηµάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Κεντρικού Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για 
την προµήθεια υγρών καυσίµων (Αµόλυβδη Βενζίνη CPV 
09132100-4 & Πετρέλαιο Κίνησης CPV 09132100-9) σε 3 
Οµάδες: 

1. ΟΜΑ∆Α 1: Για τα µηχανήµατα έργου 18.700 λίτρα 
Πετρέλαιο Κίνησης για τις δύο δεξαµενές στο 
εργοτάξιο Καπανδριτίου (∆ΕΣΕ, 31ο ΧΛΜ 
ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ) Προϋπολογισµού  28.000,00 € 
& ∆ικαίωµα Προαίρεσης (4µηνη παράταση) 
9.500,00€  CPV: 09132100-9 

2. ΟΜΑ∆Α 2: Για τα φορτηγά που έχουν έδρα στο 
Καπανδρίτη (31ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ) 10.000 
λίτρα Πετρέλαιο Κίνησης Προϋπολογισµού 
15.000,00€ & ∆ικαίωµα Προαίρεσης (4µηνη 
παράταση) €5.000,00€  CPV: 09132100-9 

3. ΟΜΑ∆Α 3: Για τα υπηρεσιακά οχήµατα που έχουν 
έδρα στη  Συγγρού 15-17, Αθήνα, 20.000 λίτρα 
Αµόλυβδη Βενζίνη» Προϋπολογισµού 36.000,00€ 
& ∆ικαίωµα Προαίρεσης (4µηνη παράταση) 
12.000€  CPV: 09132100-4 

  Συνολικός Ετήσιος Προϋπολογισµός:  79.000,00€ 

  Συνολικό ∆ικαίωµα Προαίρεσης  
(παράταση 4 µηνών):            

 
  26.500,00€ 

   Τελικό Γενικό Σύνολο:                                     105.500,00€ 

 
 

Τεχνικά Στοιχεία 
Προδιαγραφές 

(Ναι-Όχι) 

∆είγµα 
(Ναι-Όχι) 

Ηµεροµηνία 
Αποστολής στην 

ΕΕ 

Ηµεροµηνία 
∆ηµοσίευσης 

στο ΦΕΚ 

Ηµεροµηνία 
∆ηµοσίευσης στον 

Ηµερήσιο Τύπο 

ΝΑΙ ΟΧΙ ∆εν απαιτείται 30-08-2013 30-08-2013 

 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

 

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’) 

2. Το π.δ. 145/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010) και την Τροποποίηση 

αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04.11.2011). 
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3. Τον Ν. 2286/95 «Περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 

19/Α/95). 

4. Το Ν.2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους» 

5. Το π.δ. 118/07 «Κανονισµός προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)» (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007). 

6. Το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 

7. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A’/11.04.11) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

8. Το Ν.3310/05 (ΦΕΚ Α΄30/14.2.2005)  «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων».  

9. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 112/Α/2010) 

10. Την υπ’αρίθµ. 35130/379 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών για την αύξηση των χρηµατικών 

ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν 

προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. (ΦΕΚ 1291/B/11-08-2010) 

11. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 

άλλες διατάξεις.» 

12. Την υπ’αριθ. Π1/ 2380 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3400/20-12-2012) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

13. Την υπ’αρίθµ. 1450/550 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως περί καθορισµού 

καταναλώσεως καυσίµων και λιπαντικών των Κρατικών αυτοκινήτων, ΝΠ∆∆, Οργανισµών κ.λπ (ΦΕΚ 

93/Β΄/3-3-1982) 

14. Την υπ’αρίθµ. 129/2534 ΚΥΑ περί καθορισµού δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισµού 

Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθµίσεις σχετικά µε τα Κρατικά Αυτοκίνητα (ΦΕΚ 108/Β΄/4-2-

2010) 

15. Την υπ’αριθµ. οικ.2196/20936/24-07-2013 εγκύκλιο µε Α∆Α: ΒΛ4ΜΧ-ΘΜΙ του Υπ. ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

16. Την υπ΄αριθµ. οικ.61/11-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί µεταβίβασης 

αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες. (ΦΕΚ 18/Β΄/14-1-2011) 

17. Την υπ’αρ. 69/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής µε την οποία 

συγκροτείται Πενταµελής Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών και 

διαδικασιών διαπραγµάτευσης των ∆/νσεων Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, 

Βορείου, Νοτίου, ∆υτικού Τοµέα και της ∆/νσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής. 

18. Την υπ΄αριθµ. οικ.39935/28-02-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί µεταβίβασης 

αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες. (ΦΕΚ 543/Β΄/07-03-2013) 

19. Την υπ’αρ. 45/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης 

σκοπιµότητας για προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών. 
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20. Την υπ’αρ. 379/2013 µε Α∆Α: ΒΕ∆Θ7Λ7-∆ΧΩ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Αττικής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια καυσίµων κίνησης. 

21. Την Αριθµ. Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης 50795/13-03-2013  (Α∆Α: ΒΕ∆Ζ7Λ7-ΑΗ9) 

22. Την υπ’αρ. 1702/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής µε την οποία 

εγκρίνεται η παρούσα και οι όροι της. (Α∆Α: ΒΛΩΛ7Λ7-ΟΤΧ) 

23. Tο υπ’αρ. 33599/25-02-2013 Έγγραφο  του Τµήµατος Κίνησης Οχηµάτων της ∆/νσης ∆ιοικητικών 

Υπηρεσιών µε θέµα: «Παροχή στοιχείων πινακίδων οχηµάτων και µηχανηµάτων Κεντρικού Τοµέα 

καθώς και απαιτούµενων ποσοτήτων καυσίµων κίνησης.» 

24. Tο υπ’αρ. 124026/25-06-2013 Έγγραφο  της Υπηρεσίας µας µε θέµα «Παροχή στοιχείων πινακίδων 

οχηµάτων και µηχανηµάτων κίνησης για επικείµενο διαγωνισµό προµήθειας υγρών καυσίµων» 

25. Tο υπ’αρ. 124504/03-07-2013 Έγγραφο  του Τµήµατος Κίνησης Οχηµάτων της ∆/νσης ∆ιοικητικών 

Υπηρεσιών µε θέµα: «Προµήθεια καυσίµων και καθορισµός οχηµάτων Κεντρικού Τοµέα» 

26. Tο υπ’αρ. 105847/30-05-2013 Έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών µε θέµα «Προµήθεια 

Καυσίµων»  

27. Το υπ’αρ 2/55469/0026/10-06-2013 έγγραφο της 26ης ∆/νσης Συντονισµού & Ελέγχου Εφαρµογής 

∆ηµοσιολογιστικών ∆ιατάξεων του ΓΛΚ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 
 

Την προκήρυξη ανοικτού δηµόσιου τακτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 

κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της Μέσης Λιανικής Τιµής σε ευρώ των ειδών,  

για την προµήθεια Υγρών Καυσίµων (Βενζίνη κίνησης ΑΜΟΛΥΒ∆Η και Πετρέλαιο Κίνησης), ώστε να 

καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιακών οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας 

Κεντρικού Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισµού € 105.500,00 συµπεριλαµβανοµένου 

του Φ.Π.Α., όπως αναλυτικά περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας ∆ιακήρυξης που 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. 

1. Τα Παραρτήµατα  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ∆ιακήρυξης και είναι τα εξής: 

1.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

1.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α  

1.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

1.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

1.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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2. Η ανάλυση του Προϋπολογισµού της Προµήθειας έχει ως εξής: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ  

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΙ∆ΟΣ ΛΙΤΡΑ ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 
(∆ΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ)  

ΛΙΤΡΑ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  
(∆ΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ) 
(ΣΥΝΟΛΟ/12*4) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΜΑ∆Α 1: Για τα 
µηχανήµατα έργου 
Πετρέλαιο Κίνησης για 
τις δύο δεξαµενές στο 
εργοτάξιο 
Καπανδριτίου (∆ΕΣΕ, 
31ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-
ΛΑΜΙΑΣ)  

Πετρέλαιο 
Κίνησης 

18.700 € 28.000,00 € 9.500,00 6.234 € 37.500,00 € 1.875,00 

ΟΜΑ∆Α 2: Για τα 
φορτηγά που έχουν 
έδρα στο Καπανδρίτη 
(31ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-
ΛΑΜΙΑΣ) Πετρέλαιο 
Κίνησης  

Πετρέλαιο 
Κίνησης 

10.000 € 15.000,00 € 5.000,00 3.334 € 20.000,00 € 1.000,00 

ΟΜΑ∆Α 3:  
Για τα οχήµατα που 
έχουν έδρα στη 
Συγγρού 15-17, 
Αθήνα, Αµόλυβδη 
Βενζίνη»  

Αµόλυβδη 
Βενζίνη 

20.000 € 36.000,00 € 12.000,00 6.667 € 48.000,00 € 2.400,00 

   € 79.000,00 € 26.500,00 € 105.500,00  
3. Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Φ.Ε.Κ.. (Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων), στον Ηµερήσιο Οικονοµικό Τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής 

(www.patt.gov.gr). 

4. Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, ΤΚ 11741 
Αθήνα 
3ος όροφος 

07/10/2013 ∆ΕΥΤΕΡΑ 
 

10.30 π.µ. 
 

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και 

επιστρέφονται. 

5. Είναι δυνατή η άµεση πληρωµή των προµηθευτών µε ΧΕΠ µετά από επαρκή αιτιολόγηση του 

διατάκτη. 

6. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στο διαγωνισµό είναι: 

6.1 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να προσφέρουν για όσες Οµάδες επιθυµούν, ήτοι 

από µία έως και τρεις, υπό την προϋπόθεση ότι για κάθε Οµάδα θα κατατεθεί χωριστός 

σφραγισµένος φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς επί ποινή απορρίψεως. 

6.2 Για την υποβολή προσφοράς για την Οµάδα 1: ««Για τα µηχανήµατα έργου 18.700 λίτρα 

Πετρέλαιο Κίνησης για τις δύο δεξαµενές στο εργοτάξιο Καπανδριτίου (∆ΕΣΕ, 31ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-

ΛΑΜΙΑΣ) Προϋπολογισµού  28.000,00 € & ∆ικαίωµα Προαίρεσης (4µηνη παράταση) 9.500,00€» 

απαιτείται το πρατήριο ή το συνεργαζόµενο πρατήριο να µπορεί αποδεδειγµένα να διακινεί 
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καύσιµα ώστε να εφοδιάζεται η εν λόγω δεξαµενή. 

6.3 Για την υποβολή προσφοράς για την Οµάδα 2:  Για τα φορτηγά που έχουν έδρα στο 

Καπανδρίτη (31ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ) 10.000 λίτρα Πετρέλαιο Κίνησης Προϋπολογισµού 

15.000,00€ & ∆ικαίωµα Προαίρεσης (4µηνη παράταση) € 5.000,00€ απαιτείται το πρατήριο ή το 

συνεργαζόµενο πρατήριο να βρίσκεται σε ακτίνα µικρότερη των τριών (3) χιλιοµέτρων από το 

εργοτάξιο Καπανδριτίου (31ο χλµ Αθηνών-Λαµίας). 

6.4 Για την υποβολή προσφοράς για την Οµάδα 3: «Για τα υπηρεσιακά οχήµατα που έχουν έδρα 

στη Συγγρού 15-17, Αθήνα,  20.000 λίτρα Αµόλυβδη Βενζίνη» Προϋπολογισµού 36.000,00€ & 

∆ικαίωµα Προαίρεσης (4µηνη παράταση) 12.000€» απαιτείται το πρατήριο ή το συνεργαζόµενο 

πρατήριο να βρίσκεται σε ακτίνα µικρότερη των τριών (3) χιλιοµέτρων από το κτίριο της 

Περιφέρειας Αττικής που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Συγγρού 15-17. 

6.5 Σε περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό εταιρειών, οι οποίες διαθέτουν συνεργαζόµενο 

πρατήριο, υποχρεούνται να το δηλώσουν µε την προσφορά τους και κατά την υπογραφή της 

σύµβασης υποχρεούνται να καταθέσουν στην υπηρεσία σύµβαση της µεταξύ τους συνεργασίας. 

Στην περίπτωση αυτή, το τιµολόγιο θα εκδίδεται από τον µειοδότη προµηθευτή και όχι από το 

συνεργαζόµενο πρατήριο. Η σύµβαση µεταξύ των συνεργαζόµενων πρατηρίων δεν µπορεί να 

διαρκεί λιγότερο  από 16 µήνες, διάστηµα κατά το οποίο θα απαιτείται η τροφοδοσία της 

Περιφέρειας Αττικής σε καύσιµα (1 έτος + δικαίωµα προαίρεσης για τετράµηνη παράταση).  

7. Σε περίπτωση µη τήρησης όρων της Σύµβασης η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα προµήθειας 

καυσίµων από άλλο πρατήριο σε βάρος του προµηθευτή  

8. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την 

εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του 

παραπάνω αναφεροµένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ. 

9. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς 

10. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη, τα παραρτήµατά της και 

το Π.∆.  118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης 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 

ένστασης του άρθρου 7, παράγραφος 2 περ.α της παρούσας ∆ιακήρυξης, αυτές παρέχονται το αργότερο 

τρείς (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 υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα 

ένστασης, δυνάµει του άρθρου 7 παράγραφος 2 περ.  α της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α’ 

 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

΄Αρθρο 11 του Κ.Π.∆.  118/2007 
 
 
 
 

- Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. 

 

- Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µας (∆ιεύθυνση Οικονοµικών, 

Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γρ. 302) µε οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαµβάνονται µε 

απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω ∆/νση 

µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού µέχρι την 13.00 µ.µ. 

 

- Κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού οι προσφορές κατατίθενται από την 10.00 

π.µ. µέχρι την 10.30 π.µ. ενώπιον της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσµάτων 

διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης της ∆/νσης Οικονοµικών της Περιφερειακής Ενότητας 

Κεντρικού Τοµέα και της ∆/νσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής έτους 2013 (Συγγρού 80-88, 

3ος όροφος). 

 

- Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν τηρούν 

τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν 

λαµβάνονται υπόψη. 

 

- Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 

αποτελεσµάτων διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης της ∆/νσης Οικονοµικών της 

Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα και της ∆/νσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής έτους 

2013, προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να 

αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. 

 

- Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην 

Υπηρεσία µας, µε οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. 

 

- Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή δεν είναι υποχρεωµένη 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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 
 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ( άρθρα 11-12 του Κ.Π.∆. 118/2007) 

 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όσες από τις τρείς Οµάδες 

προµήθειας υγρών καυσίµων επιθυµούν υπό την προϋπόθεση ότι για κάθε Οµάδα θα κατατεθεί χωριστός 

σφραγισµένος φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς επί ποινή απορρίψεως και ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις και οι περιορισµοί που αφορούν κάθε οµάδα (Παράρτηµα Γ’). Οι οµάδες είναι οι εξής:  

ΟΜΑ∆Α 1: Για τα µηχανήµατα έργου 18.700 λίτρα Πετρέλαιο Κίνησης για τις δύο δεξαµενές στο 

εργοτάξιο Καπανδριτίου (∆ΕΣΕ, 31ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ) Προϋπολογισµού  28.000,00 € & ∆ικαίωµα 

Προαίρεσης (4µηνη παράταση) 9.500,00€  

ΟΜΑ∆Α 2: Για τα φορτηγά που έχουν έδρα στο Καπανδίτη (31ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ) 10.000 λίτρα 

Πετρέλαιο Κίνησης Προϋπολογισµού 15.000,00€ & ∆ικαίωµα Προαίρεσης (4µηνη παράταση)  5.000,00€ 

ΟΜΑ∆Α 3: Για τα υπηρεσιακά οχήµατα που έχουν έδρα στη Συγγρού 15-17, Αθήνα,  20.000 λίτρα 

Αµόλυβδη Βενζίνη» Προϋπολογισµού 36.000,00€ & ∆ικαίωµα Προαίρεσης (4µηνη παράταση) 12.000€ 

 
1. Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα, 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 αρµόδια Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό (Περιφέρεια Αττικής, 

Γενική ∆/νση Οικονοµικών, ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού 

Τοµέα Αθηνών, Τµήµα Προµηθειών). 

γ. Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης 

δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα 

 

Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της 

προσφοράς στοιχεία, ως εξής: 

 

- Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό 

δικαιολογητικά και στοιχεία.  Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο 

φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά».  ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 

 



 8 

- Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό 

σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». Οι 

χωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει, επί ποινή απορρίψεως να είναι τόσοι, 

όσες και οι Οµάδες για τις οποίες ο συµµετέχων επιθυµεί να προσφέρει, δηλαδή απαιτείται ξεχωριστός 

φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς για κάθε Οµάδα. 

 

3. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

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 ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 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 καθαρογραµµένη και 

µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών, ήτοι η Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών και διαδικασιών 

διαπραγµάτευσης της ∆/νσης Οικονοµικών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα και της 

∆/νσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής. έτους 2013, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και 

σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. 

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 

κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 

6. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 7 (∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) παρ. 2 περ. α κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω 

ένσταση, θεωρείται  ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της ∆ιακήρυξης και 

δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, 

τους ανωτέρω όρους. 

 

Η άσκηση ενστάσεως κατά της ∆ιακήρυξης δεν κωλύει τη συµµετοχή στον διαγωνισµό. 

 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι 

παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του 

διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση 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.∆. 

118/2007) 

1. Η Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών και διαδικασιών 

διαπραγµάτευσης της ∆/νσης Οικονοµικών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα και της 
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∆/νσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής. έτους 2013 προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών 

στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ.Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41, 3ος όροφος), παρουσία 

των προσφερόντων ή των νοµίµως εκπροσώπων τους. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω 

όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται 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 προσφοράς, 

µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά 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 πρόσκληση 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 καταχώρηση αυτών 

που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό εις τριπλούν 

(3), το οποίο υπογράφει, σφραγίζει και παραδίδει στην Υπηρεσία.  

 

4. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. 

 

5. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους σφραγισµένους 

φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται µε απόδειξη σε 

υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά 

στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, 

επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, στη 

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 προσφορές 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. 

 

6. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 

προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό καθώς και των τιµών που 

προσφέρθηκαν. 
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7. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, η Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων και διαδικασιών 

διαπραγµάτευσης της ∆/νσης Οικονοµικών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα και της 

∆/νσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής έτους 2013 προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του 

φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 3, παράγραφοι 2 και 3 της ∆ιακήρυξης την ηµεροµηνία και 

ώρα που θα οριστεί από την πρόσκληση της Υπηρεσίας. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 3, 

παράγραφοι 2 και 3 της ∆ιακήρυξης λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 

Τα δικαιολογητικά του άρθρου 3, παράγραφοι 2 και 3 της ∆ιακήρυξης, προσκοµίζονται σε 

σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται ενώπιον της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης της ∆/νσης Οικονοµικών της 

Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα και της ∆/νσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής έτους 

2013 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 αυτών που 

δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του 

άρθρου 3, παράγραφοι 2 και 3 της ∆ιακήρυξης.  

 

Στη συνέχεια η Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και 

διαδικασιών της ∆/νσης Οικονοµικών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα και της ∆/νσης 

Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής έτους 2013, αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά του άρθρου 3, 

παράγραφοι 2 και 3 της ∆ιακήρυξης και διαπιστώσει ότι είναι πλήρη, συντάσσει Πρακτικό 

κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού εις τριπλούν (3), το οποίο παραδίδει στην 

Υπηρεσία και η Υπηρεσία εισηγείται στη Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει 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 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

(άρθρα 5α - 6 του Κ.Π.∆. 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.∆. 118/2007, και η οποία πρέπει 

να είναι σύµφωνη µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ε’ της ∆ιακήρυξης.  
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ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΟΥ 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΤΟΥ Κ.Π.∆. 118/2007 ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε’, ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ. 

      Τα απαιτούµενα ποσά των εγγυητικών αναφέρονται ανά Οµάδα στον Πίνακα Ανάλυσης 

Προϋπολογισµού της Προµήθειας. 

β. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε 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, 

- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα 

της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. διατάγµατος 60/2007, δηλ. της συµµετοχής σε 

εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νοµιµοποίησης εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 

της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεωκοπίας, 

-  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 απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον 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.∆. 118/2007 που αναφέρεται στα κριτήρια ανάθεσης 

- αξιολόγηση προσφορών. 

γ. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων από την αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή. 

δ. Σε περίπτωση που η προσφορά αναφέρεται στην Οµάδα 1:  

«Για τα µηχανήµατα έργου 18.700 λίτρα Πετρέλαιο Κίνησης για τις δύο δεξαµενές στο εργοτάξιο 

Καπανδριτίου (∆ΕΣΕ, 31ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ) Προϋπολογισµού  28.000,00 € & ∆ικαίωµα Προαίρεσης 

(4µηνη παράταση) 9.500,00€» ο συµµετέχων θα υποβάλλει και Άδεια λειτουργίας πρατηρίου 

διακίνησης υγρών καυσίµων από την αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή. 

ε.  Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής του συµµετέχοντος στην οποία θα αναφέρεται για 

ποια  ή για ποιες Οµάδες ο συµµετέχων υποβάλλει προσφορά και κατά συνέπεια καλύπτει η 

Εγγυητική του Επιστολή. ΕΑΝ ∆ΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ∆ΗΛΩΣΗ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ 
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ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ. 

στ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής µε την οποία ο συµµετέχων που θα προσφέρει για 

την Οµάδα 2: «Για τα φορτηγά που έχουν έδρα στο Καπανδρίτη (31ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ) 

10.000 λίτρα Πετρέλαιο Κίνησης Προϋπολογισµού 15.000,00€ & ∆ικαίωµα Προαίρεσης (4µηνη 

παράταση) 5.000,00€» θα δηλώνει τα στοιχεία διεύθυνσης του/των πρατηρίου/πρατηρίων υγρών 

καυσίµων καθώς και ότι αυτό/αυτά δεν βρίσκονται σε απόσταση µεγαλύτερη των τριών (3) 

χιλιοµέτρων από το εργοτάξιο Καπανδριτίου στο 31ο χλµ Αθηνών-Λαµίας. 

Σε περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό εταιρειών οι οποίες διαθέτουν συνεργαζόµενο/α 

πρατήριο/α στην παραπάνω περιοχή, υποχρεούνται να το δηλώσουν µε την προσφορά τους και κατά 

την υπογραφή της σύµβασης, υποχρεούνται να καταθέσουν στην υπηρεσία σύµβαση της µεταξύ 

τους συνεργασίας. Στην περίπτωση αυτή, το τιµολόγιο θα εκδίδεται από τον µειοδότρια εταιρεία και 

όχι από το συνεργαζόµενο πρατήριο. 

ζ.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής µε την οποία ο συµµετέχων που θα προσφέρει  για την Οµάδα 

3: «Για τα υπηρεσιακά οχήµατα που έχουν έδρα Συγγρού 15-17, Αθήνα, 20.000 λίτρα Αµόλυβδη Βενζίνη» 

Προϋπολογισµού 36.000,00€ & ∆ικαίωµα Προαίρεσης (4µηνη παράταση) 12.000,00€»   θα δηλώνει τα 

στοιχεία διεύθυνσης του/των πρατηρίου/πρατηρίων υγρών καυσίµων καθώς και ότι αυτό/αυτά δεν 

βρίσκονται σε απόσταση µεγαλύτερη των τριών (3) χιλιοµέτρων από το κτίριο της Περιφέρειας Αττικής 

που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Συγγρού 15-17. 

Σε περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό εταιρειών οι οποίες διαθέτουν συνεργαζόµενο/α 

πρατήριο/α στην παραπάνω περιοχή, υποχρεούνται να το δηλώσουν µε την προσφορά τους και κατά 

την υπογραφή της σύµβασης, υποχρεούνται να καταθέσουν στην υπηρεσία σύµβαση της µεταξύ 

τους συνεργασίας. Στην περίπτωση αυτή, το τιµολόγιο θα εκδίδεται από τον µειοδότρια εταιρεία και 

όχι από το συνεργαζόµενο πρατήριο. 

η. Εφόσον οι Προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν µαζί µε την 

προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.  

 

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος 

άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισµού του υποψηφίου προµηθευτή από τον διαγωνισµό. 

 

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

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 προβλέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση 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 
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60/2007, δηλ. της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της 

νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, 

της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

  

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

 

(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 επικουρικής) 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 είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ 

αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου 

ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης.  

 

β. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε 

αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της 

παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

 

(2)  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις 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 ισοδύναµες επαγγελµατικές 

οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να 

παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
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γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Ή ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ: 

(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 εξαµήνου, 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 ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά 

νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά 

νοµικά πρόσωπα). 

 

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα 

ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε 

αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 

2 του παρόντος άρθρου. 

 

(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της 

περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή 

εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 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 εταιρείας 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 Πρωτοδικείου της έδρας της 

συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. 

 

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση 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 ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν 

έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 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 
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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. 

 

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 εκδίδονται 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 προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από 

την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 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 παρούσα ∆ιακήρυξη: 

Υπεύθυνη ∆ήλωση 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 επιβληθεί στον Προµηθευτή η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε 

αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Κ.Π.∆. 

118/2007. 

 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ποινή 

αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

 

Η Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και διαδικασιών 

διαπραγµάτευσης της ∆/νσης Οικονοµικών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα και της ∆/νσης 

Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής έτους 2013 µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση δικαιολογητικών, 

εκτός από τα αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συµµετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 25 του 

Κ.Π.∆. 118/2007, και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε χρονικό διάστηµα που 
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θα καθοριστεί από την Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και 

διαδικασιών διαπραγµάτευσης της ∆/νσης Οικονοµικών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα και 

της ∆/νσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής έτους 2013. 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 αναφέρονται 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 δικαιολογητικά, που αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου µετά την 

αξιολόγηση των προσφορών, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 7.1 

του Μέρους Α. της ∆ιακήρυξης ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και 

προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης τα δικαιολογητικά των παραγράφου 7.2 και 7.3 του 

Μέρους Α. της ∆ιακήρυξης, καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Αττικής η εγγύηση συµµετοχής του 

µειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Αττικής η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον 

από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης 

σχετικά µε όσα περιγράφονται στα Παραρτήµατα  της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (άρθρο 7 του Κ.Π.∆. 118/2007) 

1. Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους 

προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε 

συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται 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 περίπτωση 

κατακύρωσης ή ανάθεσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης 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 ολόκληρης 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 αντικατάσταση. 

 

Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, ύστερα από γνωµοδότηση 

της Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και διαδικασιών 
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διαπραγµάτευσης της ∆/νσης Οικονοµικών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα και της ∆/νσης 

Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής έτους 2013, που θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 118/2007) 

Α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 

Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ µε ποσό που θα καλύπτει το 5% του συνολικού προϋπολογισµού 

(συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος προαίρεσης) της ∆/ξης µε Φ.Π.Α., στις δε περιπτώσεις που ο 

συµµετέχων κάνει προσφορά για µία, ή περισσότερες της µίας Οµάδας Υπηρεσιακών Οχηµάτων και 

Μηχανηµάτων έργου, η εγγυητική επιστολή θα αντιπροσωπεύει το 5% του συνολικού προϋπολογισµού 

(συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος προαίρεσης) των ειδών ανά Οµάδα µε Φ.Π.Α. 

 

∆ε 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, 

(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 τουλάχιστον επί 

ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη ήτοι να έχει 

ισχύ για 150 ηµέρες). 

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 ειδοποίηση. 
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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 καλύπτονται εκ 

των υστέρων εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προµηθευτή από την 

Υπηρεσία. 

 

Σχετικό υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’. 

 

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

Ο Προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 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 ακόλουθα: 

 

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 εγγύηση. 

ζ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

η. 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 ειδοποίηση. 

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 εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 25 του Κ.Π.∆. 118/2007. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (άρθρο 14 του Κ.Π.∆. 118/2007) 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. 

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (άρθρο 15 του Κ.Π.∆. 118/2007) 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς 

του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας 

(ενδικοφανής προσφυγή). 

 

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων 

που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο 

προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6, 8 και 8α του 

Κ.Π.∆. 118/2007. 

 

2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Πρωτόκολλο της Περιφέρειας Αττικής, Λ.Συγγρού 

80-88, 3ος όροφος, Γραφείο 305, για την Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και 

Προσφυγών έτους 2013 της Περιφέρειας Αττικής, ως εξής: 

 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού: 

Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία 

λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

 

Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον 

διαγωνισµό, ήτοι την Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών έτους 2013 της 

Περιφέρειας Αττικής και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή, εκδίδει την σχετική 

απόφασή της το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 

 

β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συµµετοχή 

οποιουδήποτε προµηθευτή στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του 

διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος 

έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.  

 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η 

σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού. 
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Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν 

κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της. 

 

γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε 

χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος Προµηθευτής έλαβε 

γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.  

 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν 

κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο, 

ήτοι την Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών έτους 2013 της Περιφέρειας 

Αττικής και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή, εκδίδει την σχετική απόφασή της το 

αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. 

 

Σύµφωνα µε τα άρθρα 2, 4 και 5 του Ν 3886/2010, κάθε ενδιαφερόµενος ο οποίος έχει ή είχε 

συµφέρον να του ανατεθεί συγκεκριµένη σύµβαση δηµόσιων έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών και 

έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από παράβαση της κοινοτικής ή εσωτερικής νοµοθεσίας, 

δικαιούται να ζητήσει, προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση ή αναγνώριση ως άκυρης της 

παράνοµης πράξης της αναθέτουσας αρχής και επιδίκαση αποζηµίωσης. 

 

Συγκεκριµένα ο ενδιαφερόµενος οφείλει µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών, αφότου έλαβε γνώση 

µε οποιοδήποτε τρόπο της παράνοµης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 

ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που 

δικαιολογούν το αίτηµα του. Η προσφυγή κοινοποιείται µε φροντίδα του προσφεύγοντος στον 

εκπρόσωπο ή αντίκλητο κάθε θιγόµενου από τυχόν ολική ή µερική παραδοχή της προσφυγής.  

 

Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών 

από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιµη, λαµβάνει τα κατάλληλα 

µέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία , τεκµαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. 

 

Ο ενδιαφερόµενος εντός δέκα ηµερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής µπορεί να 

ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, για τους ίδιους λόγους µε αυτούς της προσφυγής, ενώπιον του 

Αρµόδιου ∆ικαστηρίου. 

 

δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα 

και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του παρόντος π. διατάγµατος 118/2007, 

µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος Προµηθευτής 

έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 
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Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον 

µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό 

όργανο, ήτοι την Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών έτους 2013 και το 

αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή, εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο σε 

δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας. 

 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόµενους, 

δεν γίνονται δεκτές. 

 

4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση 

της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την 

κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους. 

 

5. Ο Προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των 

άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του π.δ/τος 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους 

νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία 

που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. 

 

Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ήτοι η Οικονοµική 

Επιτροπή, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, ήτοι την Γνωµοδοτική 

Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών έτους 2013. 

 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, προσκοµίζεται 

παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της 

προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι 

µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο 

αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από 

κάθε αιτία”).  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (άρθρο 16 του Κ.Π.∆. 118/2007) 

Η τιµή που θα δοθεί στην προσφορά για τα ζητούµενα είδη α) Βενζίνη κίνησης ΑΜΟΛΥΒ∆Η και β) 

Πετρέλαιο Κίνησης, θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε 

διαµορφούµενης ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ κατά την ηµέρα παράδοσης του είδους, όπως ορίζεται στο 

∆ελτίο Πιστοποίησης Τιµών της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα της 

Περιφέρειας Αττικής. Το ∆ελτίο Τιµών δηµοσιεύεται στο site της Περιφέρειας Αττικής στη διεύθυνση 

www.patt.gov.gr.  (Αρχικη Σελίδα   Ενηµέρωση ∆ελτία Τιµών Πετρελαιοειδή) 

 

Η ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ περιλαµβάνει τον Φ.Π.Α.  
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ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρο 21 του Κ.Π.∆. 118/2007) 

Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε αιτιολογηµένη 

γνωµοδότησή του, µπορεί να προτείνει: 

 

α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα 

εκατό, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το 15% στην περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% 

στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους του έργου κάτω του καθοριζοµένου από 

τη ∆ιακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή. 

  

β. Κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας. 

 

γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών. 
 

δ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης, 

όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 

 

ε. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των υπό στοιχείων I και ΙΙ 

των περ. α και β της παρ.2 του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007. 

 

στ. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις: 

i) Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον την προµήθεια είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της 

δραστηριότητας της Περιφέρειας Αττικής, για την οποία επρόκειτο να πραγµατοποιηθεί η 

αναφερόµενη προµήθεια. 

ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την µαταίωση. 

 

ζ. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή στους οποίους υποβάλλεται 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 υποχρεωτικά. 

 

Στον επαναληπτικό διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισµός 

ολοκληρώνεται µε διαπραγµάτευση της τιµής. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ − ΑΝΑΘΕΣΗΣ (άρθρο 23 του Κ.Π.∆. 118/2007) 

1. Στον Προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που 

περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Το προς προµήθεια είδος 

β. Την ποσότητα. 

γ. Την τιµή. 

δ. Το φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό 
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ε. 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 προσέλθει σε δέκα 

(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο Προµηθευτής 

µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες 

από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 
 

4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό Προµηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται 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 εξωτερικό, 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 

Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών διαπραγµάτευσης της 

∆/νσης Οικονοµικών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα και της ∆/νσης Οικονοµικών της 

Περιφέρειας Αττικής. έτους 2013, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Κ.Π.∆. 118/2007. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή του προµηθευτή που θα αναδειχτεί από τις διαγωνιστικές διαδικασίες είναι δυνατόν να 

γίνεται είτε άµεσα µε έκδοση ΧΕΠ µετά από αιτιολόγηση είτε µηνιαία. 

 

Η µηνιαία  πληρωµή του προµηθευτή αφορά τις Οµάδες 2 & 3 ενώ για την Οµάδα 1 η πληρωµή γίνεται 

εντός εννιά (9) ηµερών από την επιστροφή του χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από την αρµόδια 

Υπηρεσία Εντελλοµένων Εξόδων της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης 

προσκόµισης από τον προµηθευτή των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών. 

 

Τα δικαιολογητικά πληρωµής που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

1. Τιµολόγιο ∆ελτίο Αποστολής. 

2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

3. Πρακτικό Παράδοσης-Παραλαβής της Αρµόδιας Επιτροπής  
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Οι νόµιµες κρατήσεις θα υπολογίζονται στην Ανώτερη Λιανική Τιµή κατά την ηµέρα παράδοσης του 

είδους, όπως ορίζεται στο ∆ελτίο Πιστοποίησης Τιµών της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 

Κεντρικού Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής µετά από την αφαίρεση της έκπτωσης και του Φ.Π.Α. 

Οι ανωτέρω κρατήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%,  

• Τέλος χαρτοσήµου 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ,  

• Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήµου 

• 0,10% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων  

• Τέλος χαρτοσήµου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,10% Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων  

• Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήµου 

 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. 5 του ν.4071/2012 οι κρατήσεις «Στους  διαγωνισµούς για την προµήθεια 

καυσίµων για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταµείων 

επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή». 

 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.  

 

Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 1511 0Α και τον Ειδικό Φορέα (ΕΦ) 01072 προϋπολογισµού οικονοµικού 

έτους 2013 της Περιφέρειας Αττικής σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα κατανοµής: 

 

Το ετήσιο κόστος και το κόστος της τετράµηνης παράτασης (δικαίωµα προαίρεσης), για τα υγρά 

καύσιµα κίνησης ανά Οµάδα ανέρχεται και δεν µπορεί να υπερβεί τα ποσά που αναφέρονται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΙ∆ΟΣ ΛΙΤΡΑ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  

ΛΙΤΡΑ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

(ΣΥΝΟΛΟ/12*4) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΟΜΑ∆Α 1: Για τα 
µηχανήµατα έργου 
Πετρέλαιο Κίνησης για 
τις δύο δεξαµενές στο 
εργοτάξιο 
Καπανδριτίου (∆ΕΣΕ, 
31ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-
ΛΑΜΙΑΣ)  

Πετρέλαιο 
Κίνησης 

18.700 € 28.000,00 € 9.500,00 6.234 € 37.500,00 

ΟΜΑ∆Α 2: Για τα 
φορτηγά που έχουν 
έδρα στο Καπανδρίτη 
(31ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-
ΛΑΜΙΑΣ) Πετρέλαιο 
Κίνησης 

Πετρέλαιο 
Κίνησης 

10.000 € 15.000,00 € 5.000,00 3.334 € 20.000,00 
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ΟΜΑ∆Α 3:  
Για τα υπηρεσιακά 
οχήµατα που έχουν 
έδρα στη  Συγγρού 
15-17, Αθήνα 

Αµόλυβδη 
Βενζίνη 

20.000 € 36.000,00 € 12.000,00 6.667 € 48.000,00 

     € 105.500,00 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

Το είδος των καυσίµων που θα χρειασθεί για την κάλυψη αναγκών των οχηµάτων των κεντρικών υπηρεσιών 

της Περιφέρειας Αττικής είναι : 

α) Βενζίνη κίνησης ΑΜΟΛΥΒ∆Η 

β) Πετρέλαιο Κίνησης 

Οι προδιαγραφές των καυσίµων (φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά) καθορίζονται από τις εκάστοτε σχετικές 

ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (άρθρο 34 του Κ.Π.∆. 118/2007) 

1. Ο Προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει 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 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 

ύστερα από γνωµοδότηση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των 

∆ιαγωνισµών & διαπραγµάτευσης της ∆/νσης Οικονοµικών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού 

Τοµέα και της ∆/νσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής. έτους 2013. 

 

2. Με την ίδια διαδικασία, ο Προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από 

κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν πραγµατοποίησε την προµήθεια και παράδοση 

των εντύπων µέσα στον συµβατικό χρόνο που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 26 του Κ.Π.∆. 118/2007. 

 

3. Ο Προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν: 

α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή η προµήθεια των υγρών καυσίµων δεν πραγµατοποιήθηκε  

ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου. 

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 Γνωµοδοτικής 

Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών & διαπραγµάτευσης της ∆/νσης 

Οικονοµικών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα και της ∆/νσης Οικονοµικών της 

Περιφέρειας Αττικής. έτους 2013, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή 

εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
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α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά 

περίπτωση. 
 

β. Προµήθεια των υγρών καυσίµων 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 συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 22 του Κ.Π.∆. 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 

πραγµατοποίηση προµήθειας των υγρών καυσίµων, 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 προµηθειών των 

φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλεισµός, σε 

οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από 

γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µετά 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 υπολογισµός των τόκων γίνεται 

από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον Προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία 

έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο 

επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής 

της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 
 

ε. Κατά τα άλλα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 5, εδ.δ ΚΠ∆ 118/07 υπό τις 

προϋποθέσεις εφαρµογής του. 
 

5. Σε περίπτωση που η προµήθεια των υγρών καυσίµων 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 14ο 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ( άρθρο 24 του Κ.Π.∆. 118/2007) 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και 

του Προµηθευτή η σύµβαση, το κείµενο της οποίας επισυνάπτεται στη διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’). 

Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προµηθευτή, µε 
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την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή µε την 

κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. ∆εν 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, όπως 

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 αρµοδίου 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. Πραγµατοποιήθηκε η προµήθεια σύµφωνα µε τους οριζόµενους όρους  και τεχνικές 

προδιαγραφές από την παρούσα ∆ιακήρυξη. 
 

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 συµβαλλόµενα µέρη 

και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι ετήσια, από την ηµεροµηνία υπογραφής της, µε δικαίωµα της 

Περιφέρειας Αττικής να την παρατείνει µονοµερώς για τέσσερις (4) µήνες (δικαίωµα προαίρεσης) µετά την 

λήξη της χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση του προµηθευτή. 

 

Η Περιφέρεια Αττικής µπορεί να διακόψει τη συναφθείσα σύµβαση, πριν από τη λήξη της, χωρίς ο 

προµηθευτής να δύναται να αξιώσει οποιαδήποτε αποζηµίωση, εφόσον καλύψει τις ανάγκες της από 

αποθέµατα του δηµοσίου ή δωρεές. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ 

Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά που θα 

προκύψει µεταξύ 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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Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών προµηθειών καθώς και 

οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α  

 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ  

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΙ∆ΟΣ ΛΙΤΡΑ ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 
(∆ΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ)  

ΛΙΤΡΑ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  
(∆ΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ) 
(ΣΥΝΟΛΟ/12*4) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΜΑ∆Α 1:  
Για τα 
µηχανήµατα 
έργου Πετρέλαιο 
Κίνησης για τις 
δύο δεξαµενές 
στο εργοτάξιο 
Καπανδριτίου 
(∆ΕΣΕ, 31ο ΧΛΜ 
ΑΘΗΝΩΝ-
ΛΑΜΙΑΣ)  

Πετρέλαιο 
Κίνησης 

18.700 € 28.000,00 € 9.500,00 6.234 € 37.500,00 € 1.875,00 

ΟΜΑ∆Α 2:   
Για τα φορτηγά 
που έχουν έδρα 
στο Καπανδρίτη 
(31ο ΧΛΜ 
ΑΘΗΝΩΝ-
ΛΑΜΙΑΣ)  

Πετρέλαιο 
Κίνησης 

10.000 € 15.000,00 € 5.000,00 3.334 € 20.000,00 € 1.000,00 

ΟΜΑ∆Α 3:  
Για τα 
υπηρεσιακά 
οχήµατα που 
έχουν έδρα στη  
Συγγρού 15-17, 
Αθήνα  

Αµόλυβδη 
Βενζίνη 

20.000 € 36.000,00 € 12.000,00 6.667 € 48.000,00 € 2.400,00 

     € 105.500,00  
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 ΟΜΑ∆Α 1  

 

Προµήθεια  18.700 λίτρων πετρελαίου κίνησης το οποίο θα παραδοθεί στις δύο δεξαµενές 

που βρίσκονται στο εργοτάξιο Καπανδριτίου (∆ΕΣΕ, 31ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ). Η κάθε 

δεξαµενή έχει χωρητικότητα 5.000 λίτρων.  

 

Πρόκειται για µηχανήµατα έργου Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών µε τα εξής 

στοιχεία: 

 

ΟΜΑ∆Α 1 
18.700 λίτρα Πετρέλαιο Κίνησης για τις 2 δεξαµενές στο εργοτάξιο Καπανδριτίου (∆ΕΣΕ, 31ο ΧΛΜ 

ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ) Προϋπολογισµού  28.000,00 € & ∆ικαίωµα Προαίρεσης (4µηνη παράταση) 9.500,00€ 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙ∆ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

1 ΜΕ 122897 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ BOSCHUNG JET BROOM 

2 ΚΥ ΜΕ 162 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ MERCEDES UNIMOG 

3 ΚΥ ΜΕ 165 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ MERCEDES UNIMOG 

4 ΜΕ 122889 ΦΟΡΤΩΤΗΣ INTERNATIONAL  

5 ΜΕ 122890 ΦΟΡΤΩΤΗΣ SAMSUNG  

6 ΜΕ 122895 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ FOREDIL MACHINE  

7 ΜΕ 122893 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ RENAULT  

8 ΜΕ 122896 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ RENAULT  

9 ΜΕ 122892 ΣΑΡΩΘΡΟ UCM UNIECO 40.6.SE 

10 ME 94699 ΦΟΡΤΩΤΗΣ HYUNDAI 

11 ΜΕ 116038 ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ HBM NOBAS 

12 ME 122898 

ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ – 
ΛΕΠΙ∆Α 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ IVECO 
13 ME 122894 ΚΑ∆ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ IVECO 

14 ΜΕ 122891 ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ HBM NOBAS 

15   
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ (ΚΛΑΡΚ) 

BALKANCAR 
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ΟΜΑ∆Α 2  

Προµήθεια 18.700 λίτρων πετρελαίου κίνησης από το πρατήριο του αναδόχου στο 

Καπανδρίτη από όπου θα εφοδιάζονται τα φορτηγά της ΠΕ Κεντρικού Τοµέα που έχουν 

έδρα στο Καπανδρίτη, 31ο ΧΛΜ Αθηνών-Λαµίας. 

 

Πρόκειται για  τα  φορτηγά  Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών µε τα εξής στοιχεία: 

 

ΟΜΑ∆Α 2 
Για τα φορτηγά που έχουν έδρα στο Καπανδρίτη 10.000 λίτρα Πετρέλαιο Κίνησης 

Προϋπολογισµού 15.000,00€ & ∆ικαίωµα Προαίρεσης (4µηνη παράταση) € 5.000,00€ 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

1 ΚΥ 3083 ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN 

2 KY 6321 ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN ∆ΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ 

3 ΚΥ 6752 ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 

4 ΚΥ 6056 ΦΟΡΤΗΓΟ BEDFORD ∆ΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ 

5 KY 5537 ΚΑ∆ΟΦΟΡΟ RENAULT 

6 KY 6703 ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN ∆ΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ 

7 KHH 1257 ΦΟΡΤΗΓΟ BMC SANAYI VE TICARECT AS 
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ΟΜΑ∆Α 3 

Προµήθεια 20.000 λίτρων αµόλυβδης βενζίνης από το πρατήριο του αναδόχου, από όπου 

θα εφοδιάζονται τα υπηρεσιακά επιβατικά οχήµατα της ΠΕ Κεντρικού Τοµέα που έχουν 

έδρα στη  Συγγρού 15-17, Αθήνα. 

 

 

Πρόκειται για  βενζινοκίνητα επιβατικά οχήµατα & φορτηγά Π.Ε. Κεντρικού 

Τοµέα Αθηνών µε τα εξής στοιχεία: 

 

ΟΜΑ∆Α 3 
20.000 λίτρα Αµόλυβδη Βενζίνη για την τροφοδοσία των υπηρεσιακών επιβατικών 

οχηµάτων  που έχουν έδρα στη  Συγγρού 15-17, Αθήνα» Προϋπολογισµού 36.000,00€ & 
∆ικαίωµα Προαίρεσης (4µηνη παράταση) 12.000,00€ 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

1 ΙΡΜ 312 ∆ΙΚΥΚΛΟ MBK VERSITY 

2 ΚΗΙ 3354 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SKODA FABIA  

3 ΚΗΙ 3355 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SKODA FABIA  

4 ΚΗΙ 3356 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SKODA FABIA  

5 ΚΗΙ 7077 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SKODA FABIA  

6 ΚΗΙ 7078 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SKODA FABIA  

7 ΚΗΙ 7081 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SKODA FABIA  

8 ΚΗΙ 7082 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SKODA FABIA  

9 ΚΗΙ 7083 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SKODA FABIA  

10 ΚΗΙ 9914 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PANDA 

11 KHΥ 8369 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI SWIFT 

12 ΚΗΥ 8536 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI BALENO (Station Wagon) 

13 KHY 8344 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT MAREA 

14 KHY 8370 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI SWIFT 

15 KHY 8372 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI SWIFT 

16 KHI 5859 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ROVER 

17 KHY 8325 ΦΟΡΤΗΓΟ  PIAGGIO S 85 LV 

18 KHY 8326 ΦΟΡΤΗΓΟ  PIAGGIO S 85 LV 

19 KHY 8336 ΦΟΡΤΗΓΟ  PIAGGIO S 85 LV 

20 KHY 8337 ΦΟΡΤΗΓΟ  PIAGGIO S 85 LV 

21 KHY 8338 ΦΟΡΤΗΓΟ  PIAGGIO S 85 LV 

 

 

 

Σηµείωση για το Παράρτηµα Γ’: 

 

1. Ο εφοδιασµός µε υγρά καύσιµα των Οµάδων 2 και 3 θα γίνεται από τα/το πρατήρια/ο 

καυσίµων του προµηθευτή. Γι’αυτό το λόγο ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις: 

I. Για την υποβολή προσφοράς για την Οµάδα 1: «Για τα µηχανήµατα έργου 18.700 

λίτρα Πετρέλαιο Κίνησης για τις δύο δεξαµενές στο εργοτάξιο Καπανδριτίου (∆ΕΣΕ, 

31ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ) Προϋπολογισµού  28.000,00 € & ∆ικαίωµα Προαίρεσης 
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(4µηνη παράταση) 9.500,00€» απαιτείται το πρατήριο ή το συνεργαζόµενο 

πρατήριο να µπορεί αποδεδειγµένα να διακινεί καύσιµα ώστε να εφοδιάζεται η εν 

λόγω δεξαµενή. 

II. Για την υποβολή προσφοράς για την Οµάδα 2: «Για τα φορτηγά που έχουν έδρα 

στο Καπανδίτη (31ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ) 10.000 λίτρα Πετρέλαιο Κίνησης 

Προϋπολογισµού 15.000,00€ & ∆ικαίωµα Προαίρεσης (4µηνη παράταση)  

5.000,00€» απαιτείται το πρατήριο ή το συνεργαζόµενο πρατήριο να βρίσκεται σε 

ακτίνα µικρότερη των τριών (3) χιλιοµέτρων από το εργοτάξιο Καπανδριτίου (31ο 

χλµ Αθηνών-Λαµίας). 

III. Για την υποβολή προσφοράς για την Οµάδα 3: «Για τα υπηρεσιακά οχήµατα που 

έχουν έδρα στη  Συγγρού 15-17, Αθήνα, 20.000 λίτρα Αµόλυβδη Βενζίνη» 

Προϋπολογισµού 36.000,00€ & ∆ικαίωµα Προαίρεσης (4µηνη παράταση) 

12.000,00€»  απαιτείται το πρατήριο ή το συνεργαζόµενο πρατήριο να βρίσκεται σε 

ακτίνα µικρότερη των τριών (3) χιλιοµέτρων από το κτίριο της Περιφέρειας Αττικής 

που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Συγγρού 15-17. 

 

2. Ο εφοδιασµός της 1ης Οµάδας Μηχανηµάτων έργου θα γίνεται από τις δεξαµενές που 

υπάρχουν στο Εργοτάξιο της ∆ΕΣΕ στο Καπανδρίτι Αττικής στις οποίες ο προµηθευτής 

θα µεταφέρει και θα βάζει τα υγρά καύσιµα. 

3. Tο είδος του υγρού καυσίµου προσδιορίζεται από τις προδιαγραφές του κάθε οχήµατος. 

4. Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωµα αντικατάστασης ενός ή περισσοτέρων 

οχηµάτων ή/και µηχανηµάτων έργου από τα αναφερόµενα στους ως άνω πίνακες µε 

άλλο/άλλα µε προηγούµενη γνωστοποίηση της εν λόγω αντικατάστασης (µε αναλυτική 

αναφορά των στοιχείων του/των νέου/νέων οχηµάτων) στον προµηθευτή. 

5. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό µπορεί να αφορά και τις 3 οµάδες υπό την προϋπόθεση 

ότι για κάθε Οµάδα θα κατατεθεί χωριστός σφραγισµένος φάκελος Οικονοµικής 

Προσφοράς επί ποινή απορρίψεως.  

6. Σε περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό εταιρειών, οι οποίες διαθέτουν 

συνεργαζόµενο πρατήριο, υποχρεούνται να το δηλώσουν µε την προσφορά τους και 

κατά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούνται να καταθέσουν στην υπηρεσία 

σύµβαση της µεταξύ τους συνεργασίας. Στην περίπτωση αυτή, το τιµολόγιο θα 

εκδίδεται από τον µειοδότη προµηθευτή και όχι από το συνεργαζόµενο πρατήριο. Η 

σύµβαση µεταξύ των συνεργαζόµενων πρατηρίων δεν µπορεί να διαρκεί λιγότερο  από 

16 µήνες, διάστηµα κατά το οποίο θα απαιτείται η τροφοδοσία της Περιφέρειας Αττικής 

σε καύσιµα (1 έτος + δικαίωµα προαίρεσης για τετράµηνη παράταση).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

 

 

1. Η τιµή που θα δοθεί για τα υγρά καύσιµα, θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) στην 

εκάστοτε διαµορφούµενη και πιστοποιούµενη από τη ∆/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 

Κεντρικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής, Μέση Λιανική Τιµή πώλησης των ειδών, κατά την ηµέρα 

παράδοσης αυτών και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους. 

2. Μειοδότης για την κάθε Οµάδα ξεχωριστά αναδεικνύεται ο προσφέρων το µεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης επί της Μέσης Λιανικής Τιµής.  

3. Σε περίπτωση αδυναµίας πιστοποιήσεως της τιµής, για τιµή θα λαµβάνεται η εγγύτερα πιστοποιηµένη 

τιµή. 

4. ∆ιευκρινίζεται ότι οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στις ανωτέρω τιµές µετά την αφαίρεση της έκπτωσης. 

5. Η έκπτωση θα ισχύει για όλη την χρονική διάρκεια της σύµβασης καθώς και σε τυχόν παράτασή της 

(δικαίωµα προαίρεσης). 

6. Τα έξοδα µεταφοράς των καυσίµων στη δεξαµενή που βρίσκεται στο εργοτάξιο της υπηρεσίας ∆ΕΣΕ στο 

Καπανδρίτι (31χλµ Αθηνών – Λαµίας) βαρύνουν των προµηθευτή. 

7. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε το αυτό ακριβώς ποσοστό έκπτωσης και που είναι σύµφωνες µε 

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. 

8. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

µετά από προηγούµενη, γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 

διαγωνισµού οργάνου. 

9. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης. 

10. Η διαπίστωση για την συµφωνία ή ασυµφωνία των προσφορών µε τις τεχνικές προδιαγραφές, που 

ορίζονται ως τέτοιοι από την διακήρυξη γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου για τη διενέργεια του 

διαγωνισµού οργάνου, µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του αρµοδίου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων οργάνου. 

11. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 20 του Κ.Π.∆. 118/2007. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

Ονοµασία Τράπεζας ………………………… 

Κατάστηµα                ………………………… 

(∆/νση οδός – αριθµός  Τ.Κ.  FAX)                      Ηµεροµηνία έκδοσης…….. 

   ΕΥΡΩ  ……………………... 

 

Προς :  (Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ……………ΕΥΡΩ……………. 

 

• ‘Εχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα  δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …......................υπέρ 

της εταιρείας…………………………………….... ∆/νση ………………………………………… δια τη συµµετοχή της εις το 

διενεργούµενο διαγωνισµό της …………………………………………….  για την προµήθεια (είδος καυσίµου) για την/τις 

ΟΜΑ∆Α/ΕΣ (αριθµός Οµάδας/ων και τίτλος) σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 5/2013 ∆ιακήρυξής σας. 

• Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

• Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 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 ειδοποίησή σας. 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 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 ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει 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 προσφοράς , όπως 

σχετικά αναφέρεται στη ∆/ξη. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ 
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Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς , όπως 

σχετικά αναφέρεται στη ∆/ξη. 

Θα πρέπει να διατυπώνονται επιπλέον και οι όροι:  

• «Η εγγύηση διέπεται από τους όρους του άρθρου 25 του Π.∆. 118/2007.» 

• «Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ       ….. /20…. 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ) ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ (…….. ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ (…….) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Στην Αθήνα σήµερα …………………, ηµέρα ………………., οι υπογράφοντες, την παρούσα αφενός το αφενός το 

Ν.Π.∆.∆. Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ 117 43 , µε Α.Φ.Μ. 

997875116 και ∆.Ο.Υ. ΚΑ’ Αθηνών και εκπροσωπείται νόµιµα από την Αντιπεριφερειάρχη ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 

ΛΙΛΙΚΑ, δυνάµει της υπ’ αριθµ. οικ.39935/28-02-2013 Απόφασης Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 543/Β/07-

03-2013) και αφετέρου ο/η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. µε 

την επωνυµία «……………………………………………..» µε δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), 

(οδός, αριθµός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., φαξ ……………, µε Α.Φ.Μ. ……………….. & ∆.Ο.Υ. …………………. 

και εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την κ. …………………….. (ονοµατεπώνυµο εκπροσώπου), που θα καλείται 

στο εξής «Προµηθευτής», σύµφωνα µε το Καταστατικό της εταιρείας και µε το από ………….. Πρακτικό του 

∆.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε.), συµφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. ………………. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης και την υπ’ αριθµ. 

…../2013 απόφαση της Οικονοµικής, Επιτροπής κατακυρώθηκε στον Προµηθευτή 

«…………………………» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσµα του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, για την 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ) ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ (…….) για την κάλυψη των αναγκών των 

υπηρεσιακών (…….) της Περιφέρειας Αττικής, ∆ιακήρυξη 5/2013, προϋπολογισµού € ……… ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συµβαλλόµενοι µε την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την 

σύµβαση αυτή µε τους ακόλουθους όρους: 
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ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να προµηθεύει τις ακόλουθες συνολικές ποσότητες (αµόλυβδης 

βενζίνης / πετρελαίου κίνησης) για την/τις ακόλουθη/ες οµάδα/ες: 

 

(ΟΜΑ∆Α…..) 

 

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ) 

 

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ή ΦΟΡΤΗΓΩΝ ή ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ όπως αναλύονται στο 

Παράρτηµα Γ’ της παρούσας διακήρυξης) 

 

1.1 Το είδος του υγρού καυσίµου προσδιορίζεται από τις προδιαγραφές του κάθε οχήµατος. 

 

1.2 Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωµα αντικατάστασης ενός ή περισσοτέρων οχηµάτων ή/και 

µηχανηµάτων έργου από τα αναφερόµενα στους πίνακες του παραρτήµατος Γ’ της διακήρυξης 5/2013 µε 

άλλο/άλλα µε προηγούµενη γνωστοποίηση της εν λόγω αντικατάστασης (µε αναλυτική αναφορά των 

στοιχείων του/των νέου/νέων οχηµάτων) στον προµηθευτή. 

 

1.3 Όπου προβλέπεται από την 5/2013 διακήρυξη µεταφορά και εφοδιασµός καυσίµων σε δεξαµενές της 

Περιφέρειας Αττικής, η δαπάνη της µεταφοράς βαρύνει τον προµηθευτή. 

 

1.4 Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωµα, σε περίπτωση αδρανοποίησης ή απόσυρσης  οχηµάτων ή 

µηχανηµάτων ή σε περίπτωση µείωσης ή κατάργησης υπηρεσιών της, να µειώσει αντίστοιχα την κατανάλωση 

καυσίµων. Σε αυτή την περίπτωση ο προµηθευτής δεν δικαιούται αποζηµίωσης και δεν έχει καµία απαίτηση, 

νοµική ή άλλη. 

 

1.5 Σε περίπτωση που κλείσει συνεργαζόµενο πρατήριο (εάν και εφόσον απαιτείται αναλόγως της Οµάδας 

προµήθειας), ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει νέα σύµβαση µε άλλο πρατήριο διάρκειας 

ίσης µε αυτή που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της παρούσας σύµβασης. Εν τω µεταξύ η τροφοδοσία σε 

καύσιµα θα γίνεται απερίσπαστα και η δαπάνη µεταφοράς θα βαρύνει αποκλειστικά τον προµηθευτή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ∆ΙΑΚΟΠΗ 

Η σύµβαση αυτή ισχύει από την …..……… και για ένα έτος, µε µονοµερές δικαίωµα της Περιφέρεια Αττικής να 

την παρατείνει για τέσσερεις µήνες (δικαίωµα προαίρεσης) από τη λήξη της, µε τους ίδιους όρους, χωρίς να 

απαιτείται η συγκατάθεση του προµηθευτή. 
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Η Περιφέρεια Αττικής µπορεί να διακόψει τη συναφθείσα σύµβαση, πριν από τη λήξη της, χωρίς να 

απαιτείται η καταβολή αποζηµίωσης στον προµηθευτή, εφόσον καλύψει τις ανάγκες της από αποθέµατα του 

δηµοσίου ή δωρεές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

Το είδος των καυσίµων που θα χρειασθεί για την κάλυψη αναγκών των οχηµάτων των υπηρεσιών της 

Περιφέρειας Αττικής είναι: 

α)  Βενζίνη κίνησης ΑΜΟΛΥΒ∆Η 

β)  Πετρέλαιο Κίνησης 

Οι προδιαγραφές των καυσίµων (φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά) καθορίζονται από τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΤΙΜΗΜΑ 

Η Περιφέρεια Αττικής θα πληρώνει την αξία του παραδιδόµενου καυσίµου από τον προµηθευτή, στην 

εκάστοτε διαµορφούµενη και πιστοποιούµενη από τη ∆/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 

Κεντρικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής, Μέση Λιανική Τιµή πώλησης των ειδών κατά την ηµέρα 

παράδοσης αυτών και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους, µε ποσοστό 

έκπτωσης …… 

 

Σε περίπτωση αδυναµίας πιστοποιήσεως της τιµής, για τιµή θα λαµβάνεται η εγγύτερα πιστοποιηµένη τιµή. 

 

∆ιευκρινίζεται ότι οι κρατήσεις θα υπολογίζονται στις ανωτέρω τιµές µετά την αφαίρεση της έκπτωσης. 

 

Η έκπτωση ισχύει για όλη την χρονική διάρκεια της σύµβασης καθώς και σε τυχόν παράτασή της (δικαίωµα 

προαίρεσης). 

 

Τα έξοδα µεταφοράς των καυσίµων στις δεξαµενές που βρίσκονται στο εργοτάξιο της υπηρεσίας ∆ΕΣΕ στο 

Καπανδρίτι (31χλµ Αθηνών – Λαµίας) βαρύνουν των προµηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή του προµηθευτή που θα αναδειχτεί από τις διαγωνιστικές διαδικασίες είναι δυνατόν να γίνεται 

είτε άµεσα µε έκδοση ΧΕΠ µετά από αιτιολόγηση είτε µηνιαία. 

 

Η µηνιαία  πληρωµή του προµηθευτή αφορά τις Οµάδες 2 & 3 ενώ για την Οµάδα 1 η πληρωµή γίνεται 

εντός εννιά (9) ηµερών από την επιστροφή του χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από την αρµόδια 
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Υπηρεσία Εντελλοµένων Εξόδων της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης 

προσκόµισης από τον προµηθευτή των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών. 

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

1. Τιµολόγιο ∆ελτίο Αποστολής. 

2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

3. Πρακτικό Παράδοσης-Παραλαβής της Αρµόδιας Επιτροπής  

 

Οι νόµιµες κρατήσεις θα υπολογίζονται στην Ανώτερη Λιανική Τιµή κατά την ηµέρα παράδοσης του είδους, 

όπως ορίζεται στο ∆ελτίο Πιστοποίησης Τιµών της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού 

Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής µετά από την αφαίρεση της έκπτωσης και του Φ.Π.Α. 

Οι ανωτέρω κρατήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%,  

• Τέλος χαρτοσήµου 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ,  

• Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήµου 

• 0,10% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων  

• Τέλος χαρτοσήµου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,10% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων  

• Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήµου 

Σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. 5 του ν.4071/2012 οι κρατήσεις «Στους  διαγωνισµούς για την προµήθεια 

καυσίµων για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταµείων 

επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή». 

 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.  

 

Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 1511ΟΑ και τον Ειδικό Φορέα (ΕΦ) προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 της 

Περιφέρειας Αττικής. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (άρθρο 34 του Κ.Π.∆. 118/2007) 

1. Ο Προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει 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 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 

ύστερα από γνωµοδότηση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών 

των Π.Ε. Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και ∆υτικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής και των ∆ιαδικασιών 

∆ιαπραγµάτευσης έτους 2013. 

 

2. Με την ίδια διαδικασία, ο Προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από 

κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν πραγµατοποίησε την προµήθεια και παράδοση 
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των εντύπων µέσα στον συµβατικό χρόνο που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 

26 του Κ.Π.∆. 118/2007. 

 

3. Ο Προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν: 

 

α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή η προµήθεια των υγρών καυσίµων δεν πραγµατοποιήθηκε  ή 

αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου. 

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 Γνωµοδοτικής Επιτροπής 

Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών των Π.Ε. Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και ∆υτικού Τοµέα 

της Περιφέρειας Αττικής και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης έτους 2013, η οποία υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά 

περίπτωση. 

β. Προµήθεια των υγρών καυσίµων 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 συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 

του Κ.Π.∆. 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 πραγµατοποίηση προµήθειας των 

υγρών καυσίµων, 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 προµηθειών των φορέων 

που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλεισµός, σε οποιαδήποτε 

περίπτωση, επιβάλλεται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση 

της Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µετά 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 υπολογισµός των τόκων γίνεται από την 

ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον Προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της 

απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο 

από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε 

φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 

ε. Κατά τα άλλα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 5, εδ.δ ΚΠ∆ 118/07 υπό τις 

προϋποθέσεις εφαρµογής του. 
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5. Σε περίπτωση που η προµήθεια των υγρών καυσίµων 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 7ο 

ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης κατετέθη από τον Προµηθευτή η µε αριθµό ……………………… 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, της ……………….. Τράπεζας, ποσού …………… €, και διάρκειας µέχρι 

…………  

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των υπηρεσιών/της 

προµήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ 

Για κάθε παράβαση των όρων της σύµβασης από τον Προµηθευτή, η αρµόδια επιτροπή επιβάλλει τις 

προβλεπόµενες κυρώσεις από τον νόµο 2286/95 και το Κ.Π.∆. 118/2007. 

 

Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Νόµου 2286/95, του άρθρου 100 παράγραφος 3 του Π.∆. 

30/96, του Κ.Π.∆.118/2007, τους όρους της υπ’ αριθ. 5/2013 ∆ιακήρυξης και τους όρους προσφοράς 

(τεχνική και οικονοµική) του προµηθευτή. 

  

Αρµόδια δικαστήρια για την σύµβαση είναι αυτά των Αθηνών. 

 

Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όµοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους συµβαλλόµενους και 

υπογράφτηκε και από τους δύο. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

…………………….. 

 

 

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 

 

 

…………………….  

 


