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                                  ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
 
Για την προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνη κίνησης αμόλυβδη) για την 
κάλυψη  των  αναγκών  των  οχημάτων  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Βορείου Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 6.000 ευρώ συμπεριλαμβανο-
μένου  ΦΠΑ.

 Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής- Περιφερειακήs Ενότητας 
Βορείου Τομέα Αθηνών, έχοντας υπόψη:

1. Το  Ν.  3852/  2010  (ΦΕΚ  87/Α/7-6-2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της 
Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

2. Το  Π.Δ.  145/2010  (ΦΕΚ  238/27-12-2010  «Οργανισμός  Περιφέρειας 
Αττικής» και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/ Β/4-11-2011).

3. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/2010), «Δικαστική προστασία κατά τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων-Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας 
με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 
395) και την Οδηγία 92/13 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 
1992 (L 76)  όπως τροποποιήθηκαν  με  την  Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 
2007 (L 335)».

4. Την αριθ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
(ΦΕΚ 1291/ Β/ 11-8-2010) περί αύξησης των χρηματικών ποσών του 
άρθρου  83  παρ.  1  του  Ν.  2362/  1995  για  τη  σύναψη  δημοσίων 
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων».

5.  Το  Ν.  2286/  1995  «Προμήθειες  του  Δημοσίου  Τομέα  και  ρύθμιση 
συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2741/ 28-9-1999 
(ΦΕΚ  199  τεύχος  Α΄)  Ενιαίος  Φορέας  Ελέγχου  Τροφίμων,  άλλες 
ρυθμίσεις  θεμάτων  αρμοδιότητας  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και 
λοιπές διατάξεις».

1



                                                                                         ΑΔΑ: ΒΛ1Τ7Λ7-8Χ4

6. Το Π.Δ. 118/ 2007 « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
7. Την  παρ.  14  του  αρθ.  6  του  Ν.  4071/2010  ΦΕΚ  85/Α/11-4-2012 

«Ρυθμίσεις  για  την  τοπική  ανάπτυξη,  την  αυτοδιοίκηση  και  την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

8. Το  άρθρο  24  του  Ν  2194/1998  (ΦΕΚ  43/τ.Α./1998)  «Παρακράτηση 
φόρου  εισοδήματος  κατά  την  προμήθεια  κάθε  είδους  αγαθών  ή 
παροχής υπηρεσιών»

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

10. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)  «Σύσταση ενιαίας  Ανεξάρτητης 
Αρχής  Δημοσίων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων 
Συμβάσεων»

11. α)Την  υπ΄  αριθμ.  3373/390/20-3-75  (ΦΕΚ  349Β΄)  Απόφαση  του 
Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Περί καθορισμού διαδικασίας 
επισκευής,  συντηρήσεως,  αγοράς  ανταλλακτικών  και  προμήθειας 
καυσίμων, λιπαντικών κλπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ» 
β)Την υπ΄ αριθμ.1450/550/1982 Απόφαση του Υπουργείου Προεδρίας 
«Περί καθορισμού καταναλώσεως καυσίμων και λιπαντικών των Κ.Υ. 
αυτοκινήτων ΝΠΔΔ Οργανισμών κλπ» (ΦΕΚ 93τ.β/10-2-1982) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄ αριθμ. 129/2534/2010 Απόφαση 
Υπουργείου  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 108/τ.β/4-2-2010)

12. Το  Ν.3054/2002  (ΦΕΚ  230/τ.Α/2-10-2002  «Οργάνωση  της  αγοράς 
πετρελαιοειδών  &  άλλες  διατάξεις»,  ‘όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Ν 
3335/2005  (ΦΕΚ  95/τ.Α/20-4-2005)  «Έλεγχος  της  διακίνησης  και 
αποθήκευσης  πετρελαιοειδών  προϊόντων  –  Ρύθμιση  θεμάτων 
Υπουργείου Ανάπτυξης»

13.  Τις  υπ΄ αριθ. 71 & 70/2013 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την οποία συγκροτήθηκαν: Α) η 
τριμελής  γνωμοδοτική  επιτροπή  διενέργειας  /  αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων  των  πρόχειρων  διαγωνισμών  και  των  διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης  έτους  2013  για  την  Π.Ε.  Ενότητα  Βορείου  Τομέα 
Αθηνών  και  Β)  η  τριμελής  γνωμοδοτική  επιτροπή  αξιολόγησης 
ενστάσεων επί των διαγωνισμών του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/07 και 
προσφυγών του Ν.3886/10

14.  Την υπ΄αριθμ.100/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με 
θέμα  «Έγκριση  σκοπιμότητας  για  όλες  τις  δαπάνες  προμήθειας 
αγαθών και  υπηρεσιών  έτους  2013,  όπως αυτές  έχουν προβλεφθεί 
στον  Προϋπολογισμό  της  Περιφέρειας  Αττικής  ανά  Περιφερειακή 
Ενότητα και έχουν επιμερισθεί ανά ΚΑΕ»

15. Την υπ.αριθμ.2509/15-11-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της  Περιφέρειας  Αττικής  με  θέμα  «Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση 
πίστωσης για  διενέργεια  Πρόχειρου Διαγωνισμού για την  προμήθεια 
βενζίνης αμόλυβδης για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων της 
Π.Ε.Β.Τ.Α., προϋπολογισμού 6.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 
των όρων της Διακήρυξης»

2



                                                                                         ΑΔΑ: ΒΛ1Τ7Λ7-8Χ4

16. Την  με  αρ.  πρωτ.  229222/21-11-2013 Απόφαση  Ανάληψης 
Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: ΒΛ1Υ7Λ7-ΦΚΞ) ύψους 6.000 ευρώ στον ΚΑΕ 
1511 του ΕΦ 02072 του οικ. έτους 2013  

17. Την επιτακτική ανάγκη προμήθειας βενζίνης αμόλυβδης προκειμένου 
να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις μετακινήσεις των υπαλλήλων 
των υπηρεσιών της ΠΕΒΤΑ & του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα. 

                                                   ΚΑΛΕΙ

    Τους ενδιαφερόμενους,  που διαθέτουν πρατήριο υγρών καυσίμων σε 
ακτίνα μικρότερη των 4.000 μέτρων από το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η 
ΠΕΒΤΑ  και  έχουν  την  δυνατότητα  προμήθειας  βενζίνης  αμόλυβδης,  να 
υποβάλλουν,  έγγραφες  σφραγισμένες  προσφορές,  για  την  ανάδειξη 
αναδόχου με κριτήριο μειοδότη     το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί   
της Μέσης   Λιανικής Τιμής  (Μ.Λ.Τ.), κατά  την  ημέρα παράδοσης του 
είδους,  όπως  ορίζεται  στο  Δελτίο  Πιστοποίησης  Τιμών  της  Δ/νσης 
Ανάπτυξης  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Κεντρικού  Τομέα  Αθηνών  της 
Περιφέρειας Αττικής. 
  
Ημερομηνία  διενέργειας  διαγωνισμού:  06  Δεκεμβρίου  2013,  ημέρα 
Παρασκευή  και  ώρα  12.00  μ.μ. Τόπος  διενέργειας:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ,  ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,  Λ.  ΣΥΓΓΡΟΥ 15-
17, ΑΘΗΝΑ, 6ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ.

1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα 
σε  σφραγισμένο  φάκελο  μέχρι  την  προηγούμενη  της  διενέργειας  του 
διαγωνισμού,  Πέμπτη 05 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 14.30, στη Διεύθυνση 
Οικονομικών Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα προμηθειών, Μεσογείων 
448,  153 42 Αγία  Παρασκευή,  3ος όροφος)  όπου θα παραλαμβάνονται  με 
απόδειξη.

2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
1. Η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, καθαρογραμμένη και
    χωρίς ξέσματα.
2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
     α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
     β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που προσκαλεί τους
          ενδιαφερόμενους (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών,
          Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Βορείου Τομέα, Τμήμα Προμηθειών).
      γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης.
      δ. Τα στοιχεία του αποστολέα.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ  6.000,00 €  
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4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  
Το είδος των υγρών καυσίμων που θα χρειασθεί για την κάλυψη των αναγκών 
των  υπηρεσιακών  οχημάτων  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Βορείου  Τομέα 
Αθηνών είναι:

    ΒΕΝΖΙΝΗ  ΚΙΝΗΣΗΣ  ΑΜΟΛΥΒΔΗ  

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

5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

     Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων είναι:

• Να διαθέτουν πρατήριο καυσίμων σε ακτίνα μικρότερη των τεσσάρων 
(4) χιλιομέτρων από το κτίριο όπου στεγάζεται η Περιφερειακή Ενότητα 
Βορείου Τομέα Αθηνών (Λεωφόρος Μεσογείων 448, Αγία Παρασκευή). 

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

• Επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  Άδειας  λειτουργίας  πρατηρίου  υγρών 
καυσίμων σε ισχύ από την αρμόδια Διοικητική Αρχή.

• 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  θα  δηλώνει  τα  στοιχεία  διεύθυνσης  του/των 
πρατηρίου/πρατηρίων υγρών καυσίμων καθώς και ότι  αυτό/αυτά δεν 
βρίσκονται  σε απόσταση μεγαλύτερη των τεσσάρων (4)  χιλιομέτρων 
από το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Περιφερειακή Ενότητα Βορείου 
Τομέα.

7. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ  

• Η  τιμή  που  θα  δοθεί  στην  προσφορά  για  το  ζητούμενο  είδος 
(βενζίνη κίνησης αμόλυβδη), θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί 
τοις  εκατό  %  επί  της  εκάστοτε  διαμορφούμενης  ΜΕΣΗΣ  ΛΙΑΝΙΚΗΣ 
ΤΙΜΗΣ (ΜΛΤ)  κατά την ημέρα παράδοσης του είδους όπως ορίζεται στο 
Δελτίο  Πιστοποίησης Τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής. 

Η έκπτωση θα ισχύει για όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης .

           Η   Μέση  Λιανική Τιμή  περιλαμβάνει  τον ΦΠΑ.

• Μειοδότης  αναδεικνύεται  ο  προσφέρων  το  μεγαλύτερο  ποσοστό 
έκπτωσης  επί  της  Μέσης  Λιανικής  Τιμής  για  το  ζητούμενο  είδος 
(βενζίνη κίνησης αμόλυβδη).
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• Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  πρέπει  να  έχουν  τη  δυνατότητα  προμήθειας 
υγρών  καυσίμων (βενζίνη  κίνησης  αμόλυβδη)  για  χρονικό  διάστημα 
ενός  έτους  και  τριών  μηνών  (σε  περίπτωση  που  θα  ασκήσει  το 
δικαίωμα  προαίρεσής  της,  η  Περιφερειακή  Ενότητα  Βορείου  Τομέα 
Αθηνών). 

• Ισότιμες  θεωρούνται  οι  προσφορές  με  το  αυτό  ακριβώς  ποσοστό 
έκπτωσης και που είναι σύμφωνες με τους όρους της παρούσης.

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές 
ημέρες.

8. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ  

• Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του 
υπευθύνου για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων υπαλλήλου 
προς τον ανάδοχο.

• Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή.

9. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

 Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μηνιαίως και εντός 9 ημερών από την 
επιστροφή του χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια Υπηρεσία 
Εντελλομένων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, υπό την 
προϋπόθεση  της  προηγούμενης  προσκόμισης  από  την  προμηθευτή  των 
απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

• Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής.

• Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

     Οι νόμιμες κρατήσεις θα υπολογίζονται στη Μέση  Λιανική Τιμή (ΜΛΤ) 
κατά  την  ημέρα  παράδοσης  του  είδους όπως  ορίζεται  στο  Δελτίο 
Πιστοποίησης  Τιμών  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Κεντρικού  Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής , μετά από την αφαίρεση 
της έκπτωσης και του ΦΠΑ  και θα επιβαρύνουν την Περιφέρεια Αττικής. 

Οι ανωτέρω κρατήσεις είναι οι ακόλουθες:

• Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3%.

• Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%

• Χαρτόσημο  3%  επί  του  προηγούμενου  ποσού  (υπέρ  της  ενιαίας 
ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων).

• ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί του Χαρτοσήμου.
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Ο ΦΠΑ 23% βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 

Προβλεπόμενος  φόρος  από  το  άρθρο  24  του  Ν.  2198/1994  (φόρος 
εισοδήματος 1%). 

Η  δαπάνη  βαρύνει  τις  πιστώσεις  του  προϋπολογισμού  της  Περιφέρειας 
Αττικής  –  Περιφερειακή  Ενότητα  Βορείου  Τομέα  Αθηνών  του  έτους  2013, 
Ε.Φ. 02072  και  ΚΑΕ 1511. 

10.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Μετά την  ανακοίνωση του  αναδόχου υπογράφεται  μεταξύ  της  Περιφέρειας 
Αττικής και αυτού Σύμβαση. Η Σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της και 
για  ένα  έτος  και  τρεις  μήνες  (σε  περίπτωση που θα ασκήσει  το  δικαίωμα 
προαίρεσής της η Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών).

Η  παρούσα  Ανακοίνωση  –Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  είναι 
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής  www  .  patt  .  gov  .  gr  . και στο   
πρόγραμμα  «Διαύγεια»  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση 
et  .  diavgeia  .  gov  .  gr  /  f  /  perifereia     attikis  

                                                  Η    ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                           

                   ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ   ΛΙΛΙΚΑ
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