
 

 

 

 

   
 
 
 

 
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ  

Σαρ. Γ/λζε: 17
ν
 ρικ.Λ.Μαξαζώλνο 

Σ.Κ.: 153 51 Παιιήλε 
Πιεξνθνξίεο: Α. Κνληόπνπινο, Π. Ηζαθίδνπ 
Σει.: 2132005155, 2132005138  
Fax.: 210 6032543 
E-mail:  promanat@patt.gov.gr 
 
 

 
ΑΓΑ: Β5ΦΟ7Λ7-2ΥΗ 
Παιιήλε,   26 / 06 / 2014         
Αξ πξση:  129319  
 
 ΑΡ. ΓΗΑΚ/ΞΖ     11/2014 
ΦΔΚ     430 /ΣΓΓ/27-06-2014 
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ 
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : 

α)ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΘΔΡΜΑΝΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ 
ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ ΠΔΑΑ  

β)  ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΗΝΖΖ:  
1. ΑΠΛΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ ΒΔΝΕΗΝΖ ΚΗΝΖΖ  
2. ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΧΝ 
ΤΠΖΡΔΗΑΚΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 
 

ΤΝΟΛΗΚΟ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 47.750,00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ  Φ.Π.Α.(ήηνη 38.821,13€ 
πιένλ Φ.Π.Α) 
ν νπνίνο επηκεξίδεηαη σο εμήο: 
 γηα ην είδνο α)  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:  
17.000,00€ κε Φ.Π.Α. 
13.822,00€ πιένλ Φ.Π.Α.  
γηα ην είδνο β)   
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:  
30.750,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ   Φ.Π.Α.(ήηνη 
25.000,00€ πιένλ Φ.Π.Α): 

 Απιή ακόιπβδε βελδίλε θίλεζεο 
25.150,00€ κε Φ.Π.Α.(20.447,15€ πιένλ 
Φ.Π.Α) 

 Πεηξέιαην θίλεζεο 5.600,00€ κε 
Φ.Π.Α.(4.552,84€ πιένλ Φ.Π.Α.) 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
– ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

(ΝΑΗ-ΟΥΗ) 

ΓΔΗΓΜΑ 
(ΝΑΗ-ΟΥΗ) 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ 
ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ 
ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

ΣΟ ΦΔΚ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟΝ 

ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΟΥΗ 27-6-2014 27-6-2014 

mailto:promanat@patt.gov.gr


ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

           

Έρνληαο ππφςε: 

 
1) Σνπ Ν.Γ. 496/1974 «πεξί ινγηζηηθνχ ησλ Ν.Π.Γ.Γ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/07.06.2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο -  Πξφγξακκα  Καιιηθξάηεο»,  φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6παξ.15 ηνπ Ν.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ 
απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ»(ΦΔΚ Α΄ 
85/11 – 4 – 2012). 

4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ  Π.Γ. 145/ 23-12-2010  (ΦΔΚ 238/Α/27.12.2010)   «Οξγαληζκφο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε  κε ηελ ππ΄αξηζκ.44403/20-10-2011 απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ(ΦΔΚ 2494/Β/04.11.2011). 

5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 «πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη ξχζκηζε ζπλαθψλ 
ζεκάησλ». 

6)Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95), «Πεξί Γεκφζηνπ, Λνγηζηηθνχ ειέγρνπ θαη 
Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

7)Σν Ν. 3054/2002 (ΦΔΚ 230 Α /2.10.2002) νξγάλσζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3335/2005 (ΦΔΚ Α' 95/20-4-2005). 

7
α
) Σν ππ΄ αξηζ. Πξση. 2/74007/0026/17-9-2013 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ 

Κξάηνπο(Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ/Γ/λζε 26
ε
 πληνληζκνχ θαη Διέγρνπ 

Δθαξκνγήο Γεκνζηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ).   

8) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ(Κ.Π.Γ.)». 

9) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ Α΄194/22-11-2010) «πεξί αλαιήςεσο 
ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 

10)Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο»(ΦΔΚ Α 
112/13.07.2010)φπσο ηζρχεη. 

11) Σνπ Ν. 4152/2013 παξ. Ε «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 
2011/7 ηεο 16

εο
 Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 

πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (ΦΔΚ Α 107/9-5-2013). 

12)Σν άξζξν 26 πεξί ζπγθξφηεζεο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Ν. 4024/2011(ΦΔΚ Α 
226/27.10.2011) «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην-βαζκνιφγην, εξγαζηαθή 
εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο 
ζηξαηεγηθήο 2012-2015» 

13)Σελ ππ
΄
αξ. 61/11-1-2011 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο πεξί «κεηαβίβαζεο 

αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο» (ΦΔΚ 18/η.Β΄/14-01-2011), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ

΄
αξ. 120400/29-11-2011 (ΦΔΚ 2973/Β/23-12-2011) θαη Γ.Π. 

46/20-3-2012 (θεθ 950/Β/27-3-2012) Απνθάζεηο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο φπσο ηζρχεη. 

14) Tηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/2011(ΦΔΚ Α 204/15-9-2011) « χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ & Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θιπ.» 

15)Σελ ππ
΄
αξ. 5686/9-1-2013 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο πεξί «Οξηζκνχ 

Αληηπεξηθεξεηάξρε θαη Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο», ε νπνία δεκνζηεχζεθε 
ζην κε αξ. 22/21/1/2013 ΦΔΚ. 



16) Σελ ππ΄αξηζκ. 39935/28-2-2013 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο (ΦΔΚ Β΄ 543/7-3-
2013) κε ηελ νπνία κεηαβηβάζηεθε ζηελ Αληηπεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θ. Ληιίθα Βαζηιάθνπ ε 
αξκνδηφηεηα ππνγξαθήο ησλ ζπκβάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κεγαιπηέξσλ ηνπ 
πνζνχ ησλ 20.000,00€ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 200.000,00€. 

17)  Σελ ππ΄αξηζκ. 16562/24-1-2013 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο (ΦΔΚ Β΄ 223/5-2-
2013) κε ηελ νπνία κεηαβηβάζηεθε ζηνλ Πεξηθεξεηαθφ χκβνπιν Αηηηθήο θ. Γεκνζζέλε 
Μπαξνχηα ε αξκνδηφηεηα ππνγξαθήο ησλ ζπκβάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κέρξη ηνπ 
πνζνχ ησλ 20.000,00€. 

18) Σελ ππ
΄
αξ. 90/ 2013Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 

ζθνπηκφηεηα δηελέξγεηαο ηνπ ππφςε δηαγσληζκνχ. 

19) Σηο ππ αξηζ.  2487/2013 & 1723/2013 απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζρεηηθά 
κε ηελ έγθξηζε δαπάλεο & δηάζεζε πίζησζεο. 

20)Σελ ππ΄αξηζκ. 211/2014 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο(ΑΓΑ:ΒΗΦ17Λ7-Ξ57).  

21) Σελ ππ΄ αξηζκ 229711/22-11-2013 Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηεο Γ/λζεο 
Οηθνλνκηθψλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο (ΑΓΑ: ΒΛ127Λ7-ΚΑ3) ε νπνία 
θαηαρσξήζεθε κε αχμνληα αξηζκφ 361 ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο ηεο 
Τ.Γ.Δ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. 

22) Σελ ππ΄ αξηζκ. 173658/9-9-2013 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηεο Γ/λζεο 
Οηθνλνκηθψλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο (ΑΓΑ: ΒΛ9Ξ7Λ7-ΦΘ0). 

23) Σελ ππ΄αξηζκ. 255584/23-12-2013 απφθαζε αλάθιεζεο ππνρξέσζεο ηεο Γ/λζεο 
Οηθνλνκηθψλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο (ΑΓΑ: ΒΗΦΦ7Λ7-Δ9Ο). 

24) Σελ ππ΄αξηζκ. 255572/23-12-2013 απφθαζε αλάθιεζεο ππνρξέσζεο ηεο Γ/λζεο 
Οηθνλνκηθψλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο (ΑΓΑ: ΒΗΦ67Λ7-ΒΦΖ). 

25) Σελ ππ΄αξηζκ. 11839/20-1-2014 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηεο Γ/λζεο 
Οηθνλνκηθψλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο (ΑΓΑ: ΒΗΦΓ7Λ7-8ΚΗ). 

26) Σελ ππ΄αξηζκ. 18164/27-1-2014 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηεο Γ/λζεο 
Οηθνλνκηθψλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο (ΑΓΑ: ΒΗΡΤ7Λ7-ΟΗΦ). 

27)Σελ ππ. αξηζκ. 187/2014 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο(ΑΓΑ:ΒΗΦ7Λ7-ΥΑΑ), ζρεηηθά κε ηε «πγθξφηεζε ηξηψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ 
δηνίθεζεο ηεο ΠΔΑΑ δηάξθεηαο ελφο έηνπο: α) επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο, πνπ δηελεξγεί 
ε Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ β) επηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ επί ησλ 
δηαγσληζκψλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη αξ. 4 ηνπ Ν.3886/2010 θαη γ) 
επηηξνπή παξαιαβήο εξγαζηψλ θαη πξνκεζεηψλ. 

28) Tελ ππ΄αξηζκ. 912/ 2014 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο, πεξί έγθξηζεο ησλ φξσλ θαη ηνπ ζρεηηθνχ ηεχρνπο ηεο Γηαθήξπμεο 6/2014. 

29) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν. 4257/2014(ΦΔΚ Α93/14-4-2014). 

30) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/26-3-2014(ΦΔΚ 74/Σ.Α΄) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – 
Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – 
Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992(Α΄.161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 

31) Την υπ΄αριθμ. 1233/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΒΙΥΞ7Λ7-7ΘΠ). 

32) Σελ ππ΄αξηζκ. 1362/2014 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο(ΑΓΑ: ΧΣΣΗ7Λ7-ΞΑ8), πεξί  καηαίσζεο θαη εθ λένπ δηελέξγεηαο ηνπ ελ ιφγσ 
δηαγσληζκνχ, κε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ, ιφγσ αιιαγήο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ & 
ζχληκεζε πξνζεζκηψλ δηελέξγεηαο απηνχ. 

                 

 



Πξνθεξύζζνπκε 

 

Δπαλαιεπηηθφ Αλνηθηφ Γεκφζην Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ κε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ θαη 
ζχληκεζε πξνζεζκηψλ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 
ρακειφηεξε ηηκή(πςειφηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ(%) ην νπνίν κπνξεί λα είλαη 
θαη αξλεηηθφ ρσξίο λα ππεξβαίλεη ην 5% επί ηεο  εθάζηνηε δηακνξθνχκελεο, γηα θάζε 
είδνο,κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο ηεο πεξηνρήο θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ είδνπο 
φπσο νξίδεηαη απφ ην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 
θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη αλαξηάηαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε www.fuelprices.gr) ηελ 
πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 47.750,00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.(ήηνη 38.821,13€ πιένλ Φ.Π.Α.) επηκεξηδφκελνπ:   

α) ζε 17.000,00€ κε Φ.Π.Α. (13.822,00€ πιένλ Φ.Π.Α) γηα πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη 

β) ζε 30.750,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.(ήηνη 25.000,00 πιένλ Φ.Π.Α.) γηα πγξά 
θαχζηκα θίλεζεο(απιή ακφιπβδε βελδίλε θίλεζεο & πεηξέιαην θίλεζεο) ήηνη: 

1) 25.150,00€  κε Φ.Π.Α(20.447,15€ πιένλ Φ.Π.Α.) γηα απιή ακφιπβδε βελδίλε θίλεζεο θαη 

2) 5.600,00€ κε Φ.Π.Α.(4.552,84€ πιένλ Φ.Π.Α.) γηα πεηξέιαην θίλεζεο 

γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ & 
κεραλεκάησλ έξγνπ ηεο Π.Δ.Α.Α. πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα Γ΄ ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο.   

 

ΔΗΓΖ-ΠΟΟΣΖΣΑ 

 

α) Πεηξέιαην ζέξκαλζεο(πνζφηεηα 13.400 lt) 

 β) Τγξά θαχζηκα θίλεζεο 

1. Απιή ακφιπβδε βελδίλε θίλεζεο(πνζφηεηα 15.500 lt) 

2. Πεηξέιαην θίλεζεο(πνζφηεηα 4.000 lt) 

Ο επαλαιεπηηθφο δηαγσληζκφο ζα γίλεη κε ζχληκεζε πξνζεζκηψλ δέθα πέληε(15) εκεξψλ 
απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο ζην ηεχρνο 
Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζηνλ εκεξήζην 
ηχπν. 

 
2)ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ  

ΣΟΠΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  
ΖΜΔΡΑ  ΧΡΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ  
17

Ο
 ΥΛΜ Λ.Μαξαζώλνο- 

Παιιήλε Σ.Κ. 153 51 

 
     14-7-2014 

 
Γεπηέξα 

 
10:00 π.κ. 

 

3)  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 

α. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, β. 
Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 
γ. πλεηαηξηζκνί, δ. Κνηλνπξαμίεο. 

 



 Απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην 
δηαγσληζκό είλαη: 

 
Γηα ην εθνδηαζκό ησλ Τπεξεζηαθώλ Ορεκάησλ θαη Μεραλεκάησλ έξγνπ (πνπ 

αλαθέξνληαη ζην αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Γ’ ηεο παξνύζαο) απαηηείηαη ε ύπαξμε 
πξαηεξίνπ πγξώλ θαπζίκσλ ηνπ πξνκεζεπηή ζε αθηίλα κηθξόηεξε ησλ 10.000 κέηξσλ 
από ην θηίξην ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο(17

ν
 

ρικ. Λ.Μαξαζώλνο- Παιιήλε Σ.Κ. 153 51, θηίξην ‘Λίξα’) 

4) Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επί εθαηφλ είθνζη 
(120)εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ 
ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΣΑΗ Ω ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ. 

5) Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ 
ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί εθφζνλ 
δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα παξαηαζεί θαη ε ηζρχο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.       

6) Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε : 

α) Σνπο ζπκπιεξσκαηηθνχο γεληθνχο φξνπο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Α,Β,Γ,Γ,Δ), πνπ 
επηζπλάπηνληαη. 

β)  Σν Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 
γ)   Σν Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξχζκηζε ζπλαθψλ ζεκάησλ». 
 
Αληίηππα ησλ γεληθψλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε 

ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ - Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, 17

ν
 ρικ Λ. Μαξαζψλνο, Παιιήλε, e-

mail:promanat@patt.gov.gr, θαμ: 2106032543, ηει: 2132005155, 2132005138. Οη 
παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ζρεηηθφ έληππν κε ηα ζηνηρεία ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ (φπσο επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ), έηζη ψζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα έρεη ζηε δηάζεζε ηεο πιήξε θαηάινγν φζσλ 
παξέιαβαλ ηε Γηαθήξπμε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ 
ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ή δηεπθξηλίζεηο επ‟ απηήο. Οη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο 
ππνρξενχληαη άκεζα λα ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο ηε δηαθήξπμε σο πξνο ην 
ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε 
έιιεηςε λα ην γλσξίζνπλ έγγξαθα ζηελ ΠΔΑΑ (Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ, Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο) θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. 
Πξνζθπγέο λνκηκφηεηαο θαηά ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ 
παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο δηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ζ δηαθήξπμε 
είλαη δηαζέζηκε θαη ζην δηαδίθηπν, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.patt.gov.gr. 

ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο 
πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15, παξάγξαθνο 2 πεξ. α΄ ηνπ Π.Γ. 
118/2007, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν δχν (2) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ 
πξνζεζκίαο. Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζα 
πξέπεη λα ππνβάιινληαη γξαπηψο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απαληήζεη ηαπηφρξνλα θαη 
ζπγθεληξσηηθά ζε φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ εληφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ 
πξνζεζκηψλ ζε φινπο φζνπο έρνπλ παξαιάβεη ηε Γηαθήξπμε ή έρνπλ ππνβάιιεη αίηεκα 
παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Καλέλαο ππνςήθηνο Αλάδνρνο 
δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Πξνο δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ε ππνβνιή ησλ εξσηήζεσλ 
κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν πξνο ηε δηεχζπλζε: promanat@patt.gov.gr 
ρσξίο φκσο ε δπλαηφηεηα απηή λα απαιιάζζεη ηνπο ππνςεθίνπο Αλαδφρνπο απφ ηελ 
ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ ηα εξσηήκαηα θαη γξαπηψο (κε επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία) κέζα 
ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη παξαπάλσ.   

 
 
 
 
 
 

http://www.patt.gov.gr/
mailto:promanat@patt.gov.gr


ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νη σο άλσ 
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ 
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα 
έλζηαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15 παξάγξαθνο 2 πεξ. α΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007. (άξζξν 10, 
πεξίπησζε γ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

 
 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΛΗΛΗΚΑ ΒΑΗΛΑΚΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Α 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Άξζξν 11 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007 

1) Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο 

πξνζθνξέο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

2) Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία καο (Πεξηθεξεηαθή 

Δλόηεηα Αλαηνιηθήο   Αηηηθήο, Γ/λζε  Οηθνλνκηθώλ, Σκήκα Πξνκεζεηώλ,  17
ν
 Υικ 

Λεσθόξνπ Μαξαζώλνο-Παιιήλε   κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, φπνπ ζα παξαιακβάλνληαη 

κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ 

παξαπάλσ Γ/λζε κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, δειαδή κέρξη ηελ Παξαζθεπή 11 - 7 - 2014 θαη ώξα 14:30 κ.κ. 

3) Δπίζεο νη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαζέηνληαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο ηεο Π.Δ.Α.Α. 

θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, δειαδή ζηηο 14 - 7 -2014, εκέξα 

Γεπηέξα θαη ώξα 10:00 π.κ.   

4) Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηελ 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ αξκφδηα 

Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηώλ  δηαπξαγκάηεπζεο ηεο  Γηεύζπλζεο  Οηθνλνκηθώλ ηεο  

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αλαηνιηθήο  Αηηηθήο, πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο 

πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ.  

 Δπηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη 

ζηελ Τπεξεζία καο, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ΔΚΠΡΟΘΔΜΑ. 

Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλσηέξσ αξκφδηα Δπηηξνπή δελ είλαη 

ππνρξεσκέλε λα ειέγρεη ηελ ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο σο 

πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αθφκα θη αλ ε ίδηα είλαη ην αξκφδην φξγαλν γηα ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπο. 

Σξόπνο ιήςεο εγγξάθσλ Γηαγσληζκνύ 

• Ζ δηάζεζε ηεο Γηαθήξπμεο γίλεηαη απφ ηα γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Π.Δ. 

Α.Α (17
ν
 Υικ Λεσθόξνπ Μαξαζώλνο Παιιήλε). 

• Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ζρεηηθφ έληππν κε ηα 

ζηνηρεία   ησλ   ελδηαθεξνκέλσλ   (φπσο   επσλπκία,   δηεχζπλζε,   ηειέθσλν,   θαμ, 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), έηζη ψζηε ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο λα έρεη ζηε 

δηάζεζε ηεο θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηε δηαθήξπμε. 

• Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη άκεζα λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε 



πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ 

θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζηελ 

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. Πξνζθπγέο θαηά ηεο 

λνκηκφηεηαο   ηνπ   Γηαγσληζκνχ   κε   ην   αηηηνινγηθφ   ηεο   κε   πιεξφηεηαο   ηνπ 

παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

• Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη 

θαη   ζε   ειεθηξνληθή   κέζσ   ηνπ   δηαδηθηχνπ   ζηε   δηεχζπλζε   www.patt.gov.gr.   Ζ 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο αλ θαη θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ 

πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα ησλ εγγξάθσλ πνπ  βξίζθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ηεο 

ζειίδεο, δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα εγγπεζεί ηελ νξζφηεηα, πιεξφηεηα θαη 

ηελ αθξίβεηα ησλ θεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ηεο ζειίδεο (Web site). 

Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ επί ηεο Γηαθήξπμεο 

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο (κε επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία ή 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα 

ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο κε πξνζεζκίεο φπσο απηέο νξίδνληαη ζηα 

άξζξα 10 & 15 ηνπ ΠΓ 118/2007. 

Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο ζα απαληήζεη ηαπηφρξνλα θαη 

ζπγθεληξσηηθά ζε φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο 

πξνζεζκίεο θαη ζε φινπο φζνπο έρνπλ παξαιάβεη ηε δηαθήξπμε, ην αξγφηεξν 

ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

πξνζθνξψλ. 

Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα 

πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ Πεξηθεξηαθή Δλόηεηα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, 

Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ, Σκήκα Πξνκεζεηώλ, (17
ν
 Υικ Λεσθόξνπ Μαξαζώλνο 

Παιιήλε). Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα 

επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

Οη εξσηήζεηο πνπ ζα γίλνπλ κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (email) ζα απνζηαινχλ ζηε 

δηεχζπλζε:promanat@patt.gov.gr 



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β' 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ 

ΑΡΘΡΟ1
ν
 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ (άξζξα 11 -12 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007) 

1. Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη, εηο δηπινύλ (1 πξσηόηππν θαη 1 αληίγξαθν), ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, θαζαξνγξακκέλε θαη ρσξίο μέζκαηα. 

2. ηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

α.   Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 
β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ 

(Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ, Σκήκα 
Πξνκεζεηώλ(17

ν
 Υικ Λεσθόξνπ Μαξαζώλνο Παιιήλε) 

γ.   Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 
δ.   Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
ε.   Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 

Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζηνηρεία, σο εμήο: 

- ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην 
απηφ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε 
ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή 
Πξνζθνξά». Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή 
απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ 
έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

3. Οη θάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 
θαθέινπ. 

4. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ 
φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη 
αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο 
ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

5. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ  λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο είηε γηα έλα είδνο είηε θαη γηα ηα δχν είδε(1
ν
 

είδνο: Πεηξέιαην ζέξκαλζεο, 2
ν
 είδνο: Τγξά θαχζηκα θίλεζεο (απιή ακφιπβδε βελδίλε θαη πεηξέιαην 

θίλεζεο). ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ε νπνία ζα είλαη ρσξηζηή γηα θάζε είδνο ζα πξέπεη  λα 
αλαγξάθεηαη  ην πνζνζηφ έθπησζεο αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα γίλνληαη 
δεθηέο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ζα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο γηα θάζε 
είδνο. πγθεθξηκέλα ε πξνζθνξά γηα ηα πγξά θαχζηκα θίλεζεο ζα αθνξά ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο 
ηεο απιήο ακφιπβδεο βελδίλεο θαη ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο  θαη ε θαηαθχξσζε γηα ηα πγξά θαχζηκα 
θίλεζεο(απιή ακφιπβδε βελδίλε θαη πεηξέιαην θίλεζεο) ζα γίλεη ζε έλαλ πξνζθέξνληα. Πξνζθνξέο 
πνπ δε ζα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ πνζνηήησλ γηα ηα πγξά θαχζηκα θίλεζεο ζα 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηα πγξά θαχζηκα θίλεζεο ην πνζνζηφ 
έθπησζεο πνπ ζα πξνζθεξζεί ζα είλαη ην ίδην θαη γηα ηελ απιή ακφιπβδε βελδίλε θαη γηα ην 
πεηξέιαην θίλεζεο θαη ην απνηέιεζκα ζα θαηαθπξσζεί ζηνλ πξνζθέξνληα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
έθπησζεο ην νπνίν ζα ηζρχεη θαη γηα ηελ απιή ακφιπβδε βελδίλε θαη γηα ην πεηξέιαην θίλεζεο. Σν 
πνζνζηφ έθπησζεο κπνξεί  λα είλαη αξλεηηθφ, ρσξίο λα ππεξβαίλεη ην 5% ( άξζξν 63 Ν. 
4257/2014).     

6. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ 
ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη 
θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν 
παξαιαβήο  θαη  απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ,   ήηνη  ε   Σξηκειήο   Γλσκνδνηηθή 
Δπηηξνπή    Αμηνιφγεζεο    απνηειεζκάησλ    δηαγσληζκψλ    θαη     ησλ    δηαδηθαζηψλ 
δηαπξαγκάηεπζεο   ηεο   Γηεχζπλζεο   Οηθνλνκηθψλ ηεο ΠΔΑΑ , θαηά ηνλ έιεγρν, 
κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά 



απνξξίπηεηαη, όηαλ ππάξρνπλ ζ' απηή δηνξζώζεηο πνπ ηελ θαζηζηνύλ αζαθή, 
θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ. 

7. Ζ άζθεζε πξνζθπγήο    θαηά ηεο δηαθεξχμεσο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ 
δηαγσληζκφ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη 
απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηφλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο 
Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο 
παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην 
φξγαλν. 

ΑΡΘΡΟ 2ν 
ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΣΗΜΩΝ (άξζξν 19 ηνπ Κ.Π.Γ. 
118/2007) 

1. Ζ Σξηκειήο Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκψλ θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο ηεο   Γηεχζπλζεο   Οηθνλνκηθψλ ηεο ΠΔΑΑ, 

πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ ηελ νξηδφκελε 

απφ ηελ δηαθήξπμε εκεξνκελία θαη ψξα ζηα γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

Π.Δ.Α.Α.(17ν Υικ Λεσθφξνπ Μαξαζψλνο Παιιήλε) παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή 

ησλ λνκίκσο εθπξνζψπσλ ηνπο. 

2. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

- Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν φια ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά 
θχιιν. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 
κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζ' έλα λέν 
θάθειν, ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη 
παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξφζθιεζε πνπ ζα ζηείιεη ε Τπεξεζία ζηνπο ππνςεθίνπο πνπ 
δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο. 

3. Μεηά  ηελ  απνζθξάγηζε  ησλ  πξνζθνξψλ  ην  παξαπάλσ  φξγαλν  πξνβαίλεη  ζηελ 
θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
ππέβαιαλ ζε πξαθηηθφ εηο ηξηπινχλ (3), ην νπνίν ππνγξάθεη, ζθξαγίδεη θαη παξαδίδεη 
ζηελ Τπεξεζία. 

4. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα. 

5. Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ν ζρεηηθφο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνχ καδί κε ηνπο 
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ  πεξηέρνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, 
παξαδίδεηαη κε απφδεημε ζε ππάιιειν ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. Οη 
ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ, επαλαθέξνληαη γηα φζεο πξνζθνξέο 
θξίζεθαλ   απνδεθηέο   κε  απφθαζε   ηεο   Οηθνλνκηθήο   Δπηηξνπήο,   ζηελ   Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή, γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζηεί απφ 
ηελ πξφζθιεζε ηεο Τπεξεζίαο ζηνπο ππνςεθίνπο πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη 
ζηε δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ θαηά ηα 
αλσηέξσ.  Όζεο  πξνζθνξέο  δελ  θξίζεθαλ  απνδεθηέο δελ  απνζθξαγίδνληαη,   αιιά 
επηζηξέθνληαη. Δθφζνλ ην φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη αξκφδην θαη γηα 
ηελ   αμηνιφγεζή   ηνπο,   νη   ζθξαγηζκέλνη   θάθεινη   κε   ηα   νηθνλνκηθά   ζηνηρεία   ησλ 
πξνζθνξψλ παξακέλνπλ ζε απηφ. 



6. Όζνη  δηθαηνχληαη,  ζχκθσλα  κε ηα παξαπάλσ,  λα παξεπξίζθνληαη  ζηε  δηαδηθαζία 
απνζθξάγηζεο   ησλ   πξνζθνξψλ,   ιακβάλνπλ   γλψζε   ησλ   ζπκκεηαζρφλησλ   ζηνλ 
δηαγσληζκφ θαζψο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

7. Μεηά ηελ αμηνιόγεζε  ησλ πξνζθνξώλ θαη  ηελ αλάδεημε απηνύ ζηνλ νπνίν 
πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε, ε Σξηκειήο Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 
απνηειεζκάησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Γηεπζχλζεσλ 
Οηθνλνκηθψλ ηεο ΠΔΑΑ πξνβαίλεη επίζεο ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 3, παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηεο Γηαθήξπμεο ηελ εκεξνκελία θαη 
ψξα πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ πξφζθιεζε ηεο Τπεξεζίαο. 
Όζνη  δηθαηνχληαη,  ζχκθσλα  κε ηα παξαπάλσ,  λα παξεπξίζθνληαη  ζηε  δηαδηθαζία 
απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 3, παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηεο 
Γηαθήξπμεο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 3, παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηεο Γηαθήξπμεο, πξνζθνκίδνληαη ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ελψπηνλ ηεο αλσηέξσ αξκφδηαο Δπηηξνπήο 
ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ πξφζθιεζε ηεο Τπεξεζίαο, ηνλ νπνίν 
θαη απνζθξαγίδεη παξνπζία απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε θαη 
απηψλ πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 3, παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηεο Γηαθήξπμεο. 

ηε ζπλέρεηα ε αλσηέξσ αξκφδηα Δπηηξνπή , αθνχ ειέγμεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 
3, παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηεο Γηαθήξπμεο θαη δηαπηζηψζεη φηη είλαη πιήξε, ζπληάζζεη 
Πξαθηηθφ θαηαθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ εηο ηξηπινχλ (3), ην νπνίν 
παξαδίδεη ζηελ Τπεξεζία θαη ε Τπεξεζία εηζεγείηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα 
απνθαζίζεη γηα ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ βάζεη ηνπ 
αλσηέξσ Πξαθηηθνχ. 

8. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
θπξίσο θαθέινπ ησλ ππφινηπσλ ζπκκεηερφλησλ εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ 
απφ ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ΑΡΘΡΟ 3ν 
ΚΡΗΣΖΡΗΑ    ΔΠΗΛΟΓΖ,    ΠΡΟΟΝΣΑ    ΚΑΗ    ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ    ΤΜΜΔΣΟΥΖ    ΚΑΗ 
ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ (άξζξα 5α - 6 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007) 

1.  Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνπο δηαγσληζκνχο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ, επί πνηλή 
απνθιεηζκνύ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά: 

α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, θαηά ην άξζξν 25 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007, θαη ε 
νπνία πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ' ηεο 
Γηαθήξπμεο θαη ην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο. 
Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΠΟΤ Ζ ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΔΝ ΠΔΡΗΔΥΔΗ ΟΛΑ ΣΑ 
ΑΝΑΓΚΑΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ, ΠΟΤ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΣΟΤ Κ.Π.Γ. 
118/2007 ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Γ', ΘΑ 
ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΣΑΗ Ω ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ. 

β. Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α' 75), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία: 

i)    Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

ii)   Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, 



δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα 
αδηθήκαηα ηεο παξ.  1   ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ  π.  δ/ηνο 60/2007,  δει. ηεο 
ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, ηεο δσξνδνθίαο, ηεο απάηεο, ηεο 
λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, γηα θάπνην απφ ηα 
αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, 
ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο ,θαζψο θαη γηα 
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ησλ άξζξσλ 27 έσο θαη 43 ηνπ Αγνξαλνκηθνχ 
Κψδηθα. 
δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. 
είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 
πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 
σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 
είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην (ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο 
νξγαλψζεηο αλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο) θαη φηη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, (ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 
αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο 
απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο (ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο 
εθφζνλ πξφθεηηαη αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 
Ζ Τπεχζπλε Γήισζε ππνβάιιεηαη εάλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ(εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ΟΔ θαη 
ΔΔ νη νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο απηψλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ΔΠΔ νη 
δηαρεηξηζηέο απηήο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ΑΔ ν Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ 
χκβνπιφο ηεο) 
Ζ αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 
ηξηάληα(30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ(Ν. 4250/2014, άξζξν 3).   

iii) Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007 πνπ 
αλαθέξεηαη ζηα θξηηήξηα αλάζεζεο - αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ. 

γ. Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α' 75), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο ιάβαηε γλψζε. 

δ.  Άδεηα εκπνξίαο - δηαθίλεζεο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

ε. Δθόζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό κε αληηπξόζσπό ηνπο 

ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο. 

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο παξ. 1 ηνπ 
παξόληνο άξζξνπ ζπληζηά ιόγν απνθιεηζκνύ ηνπ ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή από ηνλ 
δηαγσληζκό. 

2. Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε, εληόο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ' απηόλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην 
λ. 2672/1998 (Α

΄
290), νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 

α. ΟΗ ΔΛΛΖΝΔ ΠΟΛΗΣΔ: 

(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ από ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ 
έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 



παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, δει. ηεο ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή 
νξγάλσζε, ηεο δσξνδνθίαο, ηεο απάηεο, ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο 
εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 
ρξεσθνπίαο θαζψο θαη γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ησλ άξζξσλ 27 έσο θαη 43 ηνπ 
Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα. 

(2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
εμακήλνπ, πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία 
θήξπμεο πηψρεπζεο. 

(3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 
πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

(4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 
εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνύ, θαη αθεηέξνπ όηη εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη 
ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

β. ΟΗ ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ: 

(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 
δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ 
από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο,  απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ 
ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

(2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο 
ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. (2) ηνπ εδ. α ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη 
πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

(3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη  φηη   ήηαλ  εγγεγξακκέλνη  ζηα  κεηξψα  ηνπ  νηθείνπ   Δπηκειεηεξίνπ   ή  ζε 
ηζνδχλακεο    επαγγεικαηηθέο    νξγαλψζεηο,    θαηά    ηελ    εκέξα    δηελέξγεηαο    ηνπ 
δηαγσληζκνύ θαη εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε 
ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

γ. ΣΑ ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΖΜΔΓΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΓΑΠΑ: 

(1) Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ εδαθίσλ α θαη β ηεο παξ. 2 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ, αληίζηνηρα. 

(2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
εμακήλνπ, πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηεο παξ. 



2, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα), επίζεο, φηη 
δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ 
αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 
πξφζσπα) θαζψο θαη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 
ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έλαξμεο 
ησλ παξαπάλσ,θαζψο  θαη φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ησλ παξαπάλσ. 

(3) Δηδηθφηεξα,  ηα αλσηέξσ λνκηθά  πξφζσπα πξέπεη  λα  πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο 
δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ 
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν 
γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν 
έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε 
δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 
2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

(4) Δπί   εκεδαπψλ   αλσλχκσλ   εηαηξεηψλ  ηα   πξναλαθεξφκελα   πηζηνπνηεηηθά   ηεο 
εθθαζάξηζεο ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθδίδνληαη, 
φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο, 
ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα 
ζην δηαγσληζκφ A. E., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα

΄
 θαη 7β.12  ηνπ   θ.λ.   

2190/1920,   φπσο  εθάζηνηε  ηζρχεη ή ηελ Τπεξεζία ΓΔΜΖ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη,   
φζνλ  αθνξά  ζηελ  εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην 
αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. 

Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 
Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ 
Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. 

 

δ. ΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ: 

(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ από ηελ 
θνηλνπνίεζε  ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο,  ή άιιν  ηζνδχλακν έγγξαθν 
αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε 
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ 
εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

(2) Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. 
β ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, 
αληίζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

(3) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

ε. ΟΗ ΔΝΩΔΗ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ-ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΔ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΚΟΗΝΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ: 

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη 
ζηελ Έλσζε. 

ΠΡΟΟΥΖ: Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηώλεηαη από νπνηαδήπνηε Αξρή ηεο φηη δελ 
εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ 
αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά, 
απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. 

ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ 
εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν 
νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 



3. Άιια δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο: 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2, κεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ 
πξνζθνξώλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληόο 
πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο ζ' απηόλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην λ. 2672/1998 
(Α

΄
290), νθείιεη λα ππνβάιεη, ζηνλ σο άλσ ζθξαγηζκέλν θάθειν, θαη ηα εμήο έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε: 

(1) Βεβαηψζεηο  Γεκφζησλ  Φνξέσλ  ζηηο  νπνίεο  ζα  αλαθέξεηαη,   εθφζνλ  ππάξρεη 
πξνεγνχκελε ζχκβαζε, ε θαιή εθηέιεζε απηήο. 

(2) Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζπκκεηέρνληα ή ηεο 
επηρείξεζεο. 

(3) Τπεχζπλε Γήισζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία ζα δειώλνληαη ηα εμήο: 
α) Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 
β) Δάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 
γ) Δάλ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο ή απνθιεηζζεί απφ θάπνηα άιιε Διιεληθή Γεκφζηα 
Τπεξεζία ή Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Η.Γ. ή Α.Δ. ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα ή απνθιεηζηεί απφ 
δηαγσληζκνχο γηα ππεξεζίεο ή πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε ακεηάθιεηε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ή άιισλ Τπνπξγείσλ θαηά ηα άξζξα 18, 34 
θαη 39 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007. Δάλ ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν 
ρξφλν, ην ζηνηρείν ηνχην ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, 
κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα. 
 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε Κξάηνο εθηόο Διιάδαο, ζα ζπλνδεύνληαη 
ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 
Διιεληθή γιώζζα. 

Ζ Σξηκειήο Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ 
δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο ηεο Γηεπζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ηεο Π.Δ.Α.Α κπνξεί λα 
δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ, εθηφο απφ ηα αλαγθαία ζηνηρεία ηεο εγγχεζεο 
ζπκκεηνρήο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 25 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007, θαη νη 
πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα ηα πξνζθνκίζνπλ κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα 
θαζνξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο/Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο. ε πεξίπησζε πνπ ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηήζεθαλ απφ ηελ επηηξνπή δελ ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνλ 
ζπκκεηέρνληα, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

4. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν ζπκκεηέρσλ δελ πξνζθνκίδεη ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ κεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ 
πξνζθνξώλ, ε θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ ζπκκεηέρνληα κε ηελ ακέζσο επόκελε 
ρακειόηεξε  ηηκή.  Αλ  θαλέλαο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ πξνζθνκίζεη  ηα 
δηθαηνινγεηηθά, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ κεηά ηελ 
αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ν δηαγσληζκόο καηαηώλεηαη. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο όηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεύζπλε 
δήισζε ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή ν ππόρξενο πξνο ηνύην πξνζθέξσλ δελ 
πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθόλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθύξσζεο ηα 
δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδόηε. Δπίζεο, θαηαπίπηεη 
ππέξ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδόηε, εθόζνλ από 
ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθύπηεη όηη δελ πιεξνύληαη νη απαηηήζεηο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

 



ΑΡΘΡΟ 4ν 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΝΩΔΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΩΝ (άξζξν 7 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007) 

1. Ζ έλσζε ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ 
φινπο ηνπο πξνκεζεπηήο πνπ  απνηεινχλ ηελ έλσζε,   είηε απφ  εθπξφζσπφ ηνπο 
εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο. 

2. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε 
πεξίπησζε  θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο,  ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

3. ε πεξίπησζε πνπ, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο 
ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε 
νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. 

Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα 
ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή 
θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ 
αληηθαηάζηαζε. 

Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο/Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο, πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηελ 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

ΑΡΘΡΟ 5ν 
ΔΓΓΤΖΔΗ (άξζξν 25 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007) 

Α.  Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 

Κάζε πξνζθνξά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζα ζπλνδεχεηαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ από 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ κε πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 5% ηνπ 
πξνυπνινγηδφκελνπ πνζνχ κε Φ.Π.Α. πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε αλάινγα κε ην είδνο 
πνπ ζα ππνβάιεη πξνζθνξά ν ελδηαθεξφκελνο.  

 

ΑΝΑΓΚΑΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΜΔ 
ΣΖΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΗΝΑΗ: 

(1) ε αλάιεςε ππνρξέσζεο από ην πηζησηηθό ίδξπκα λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζό 
κεηά από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν θαη απεπζύλεηαη, ρσξίο 
λα κπνξεί λα εξεπλά, νύηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λόκηκε ε απαίηεζε (θύξηα 
νθεηιή), 

(2) ν αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο, 
(3) ην πνζό πνπ θαιύπηεη ε εγγύεζε  θαζώο θαη ην είδνο γηα ην νπνίν ππνβάιιεη 
πξνζθνξά ν ελδηαθεξόκελνο, 
(4) ε εκεξνκελία έθδνζήο ηεο, 
(5) ηα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη, (πιήξεο επσλπκία θαη 
δηεύζπλζε). 

Άιια ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο είλαη: 

α. Σνλ εθδφηε. 
β. Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη. 
γ. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 
δ.Σελ ζρεηηθή δηαθήξπμε, ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ θαη ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά. 
ε.  Σελ  εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο.  (Ζ  εγγύεζε πξέπεη λα  ηζρύεη 
ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά 
ε δηαθήξπμε). 



ζη. Σνπο φξνπο φηη: 

Η. Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο 
ηεο δηδήζεσο. 
ΗΗ. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ 
θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζε. 
ΗΗΗ. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην 
ηέινο ραξηνζήκνπ. 
ΗV. Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 
χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

Σπρφλ ειιείςεηο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα 

θαιχπηνληαη εθ ησλ πζηέξσλ εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε 

εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηελ Τπεξεζία. 

ρεηηθό ππόδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο επηζπλάπηεηαη ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ'. 

Β. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε 
πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, αλάινγα κε ην θαηαθπξσζέλ είδνο, ρσξίο ηνλ 
Φ.Π.Α. 

Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΩ ηα 

αθφινπζα: 

α. Σνλ αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο, ην είδνο θαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. 
β. Σνλ εθδφηε. 
γ. Όηη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ηζρχεη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο. 
δ. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 
ε. Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, θαζψο θαη ην είδνο γηα ην νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε 
ζηνλ πξνκεζεπηή. 
ζη. Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 
εγγχεζε. 
δ. Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη. 
ε. Σνπο φξνπο φηη: 

Η. Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο 
ηεο δηδήζεσο. 
ΗΗ. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ 
θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζε. 
ΗΗΗ. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην 
ηέινο ραξηνζήκνπ «ρεηηθφ ππφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο επηζπλάπηεηαη 
ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄». 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο εηαηξεηώλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ όξν όηη ε 

εγγύεζε θαιύπηεη ηηο ππνρξεώζεηο όισλ ησλ κειώλ ηεο έλσζεο. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 25 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007. 

ΑΡΘΡΟ 6ν 

ΑΝΣΗΠΡΟΦΟΡΔ (άξζξν 14 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007) 

ΣΟ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. 

ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 



ΑΡΘΡΟ 7ν 
 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ (άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007) 
 
1. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ θαη 
ηεο δηελέξγεηάο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεη αη έλζηαζε γηα 
ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή).  
Με ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο επηηξέπεηαη θαη ε 
πξνβνιή ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, 
ηα νπνία πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ πξνο ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε, δπλάκεη ησλ άξζξσλ 6, 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007.  
2. Οη αλσηέξσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην Πξσηφθνιιν ηεο Γηεχζπλζεο 
Οηθνλνκηθψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, 17ν ρηι. Λ. 
Μαξαζψλνο Παιιήλε, Ηζφγεην, ππφςε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ, σο 
εμήο: 

 
α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ: 
Μέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο 
κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ην λ 
θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο 
δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  
Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ θνξέα 
πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, ήηνη ηελ ηξηκειή γλσκνδνηηθή επηηξνπή αμηνιφγεζεο 
ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ ηεο Π.Δ.Α.Α. θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν, ήηνη ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, εθδίδεη ηε ζρεηηθή απφθαζή ηεο, ην αξγφηεξν πέληε 
(5)εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 
β) Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ αθνξνχλ ζηε 
ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε πξνκεζεπηή ζην δηαγσληζκφ ή ηε δηελέξγεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ, σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο 
επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε γλψζε 
ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ.  
 
Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη 
θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην 
ζπιινγηθφ φξγαλν θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε κεηά απφ γλσκνδφηεζε απηνχ.  
Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο αλαδφρνπ ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη 
ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο 
ππνβνιήο ηεο. 

 
γ) Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απόθαζε, κέζα 

ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο 
πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή παξαιείςεσο ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο.  
Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην 
αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν, ήηνη ηελ ηξηκειή γλσκνδνηηθή επηηξνπή 
αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ ηεο Π.Δ.Α.Α. θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν, 
ήηνη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηεο ην αξγφηεξν ζε δέθα 
(10) εξγάζηκεο εκέξεο, απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ.  

 
δ) Δθηόο ησλ αλσηέξσ πεξηπηώζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ 

αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6, 8 θαη 8α 
ηνπ Π.Γ. 118/2007, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, 
αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ θαηαθπξσηηθήο 
απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ.  

Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο ζην κεηνδφηε, θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ 
ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν, ήηνη ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή 
Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ  ηεο Π.Δ.Α.Α. θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν, 
ήηνη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, εθδίδεη ηε ζρεηηθή απφθαζή ηεο ην αξγφηεξν ζε δέθα 
(10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο.  
 



3. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο 
πξναλαθεξφκελνπο, δε γίλνληαη δεθηέο. 
 
4. Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο 
ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηεο Τπεξεζίαο. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο 
ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, κε θξνληίδα ηνπο. 
 
5. Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ 
θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 18, 20, 26, 32, 33, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/2007 λα 
ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο κέζα ζε αλαηξεπηηθή 
πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο 
ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  
 
Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα φξγαλν, ήηνη 
ην αξκφδην γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 
 
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νηαζδήπνηε θχζεσο 
δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 
6. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, 
πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10  
επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ, ην 
χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000,00€) θαη 
κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000,00€) επξψ. Σν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην 
έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εηζφδνπ (Κ.Α.Δ.) 3741 (“παξάβνια 
απφ θάζε αηηία”). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8

ν
 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ-ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ-ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ 
 
Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη κε 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο γηα θάζε είδνο ηε ρακειφηεξε ηηκή. 
Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή γηα θάζε δεηνχκελν είδνο α. Πεηξέιαην Θέξκαλζεο β. Τγξά 
Καχζηκα Κίλεζεο(Απιή Ακφιπβδε Βελδίλε & Πεηξέιαην Κίλεζεο)  ζα αλαθέξεηαη ζε 
πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ην νπνίν κπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθφ ρσξίο 
λα ππεξβαίλεη ην 5% θαη ζα ππνινγίδεηαη επί ηεο εθάζηνηε δηακνξθνχκελεο κέζεο 
ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο, γηα θάζε είδνο, ηεο πεξηνρήο, θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο 
ηνπ είδνπο, φπσο νξίδεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
www.fuelprices.gr. 
H πξνζθεξφκελε ηηκή ζηνλ νηθείν δηαγσληζκφ ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
63 Ν.4257/2014(ΦΔΚ Α 93/14-4-2014) ζχκθσλα κε ην νπνίν «Σν πνζνζηφ 
έθπησζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 41 ηνπ Π.Γ.173/1990 θαη ζην άξζξν 42 ηεο 
ππ΄ αξηζκ.11389/1993 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ(ΔΚΠΟ -ΣΑ), ζηνπο 
δηαγσληζκνχο πεηξειαηνεηδψλ, ππνινγίδεηαη ζηε δηακνξθνχκελε, γηα εθάζηνηε 
είδνο, κέζε ηηκή ηεο πεξηνρήο, ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε 
ηνπ δηαγσληζκνχ. Σν αλσηέξσ πνζνζηφ κπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθφ, ρσξίο λα 
ππεξβαίλεη ην 5%.»  

ΑΡΘΡΟ 9ν 
ΚΡΗΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ (άξζξν 21 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007) 

Σν   αξκφδην  γηα  ηελ  αμηνιφγεζε   ησλ  απνηειεζκάησλ  ηνπ   δηαγσληζκνχ   φξγαλν,   κε 
αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη: 

α. Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο ΠΔΑΑ. 

β. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςε ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε 

http://www.fuelprices.gr/


ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

γ. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο, φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο 
Τπεξεζίαο. 

δ. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ππφ 
ζηνηρείσλ I θαη ΗΗ ησλ πεξ. α θαη β ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

ε. Οξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

i) Όηαλ ν θνξέαο δελ ρξεηάδεηαη πιένλ ην πιηθφ  

ii) Όηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηελ καηαίσζε. 

ζη. Δηδηθά ζε πεξηπηψζεηο δηαγσληζκψλ κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή ζηνπο νπνίνπο 
ππνβάιιεηαη κία κφλν πξνζθνξά ή ηειηθά γίλεηαη απνδεθηή κία κφλν πξνζθνξά θαη εθφζνλ 
δελ ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ είηε πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ είηε ηεο αγνξάο 
πνπ λα επηβεβαηψλνληαη κε παξαζηαηηθά, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη θαη επαλαιακβάλεηαη 
ππνρξεσηηθά. 

ηνλ επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ εθ λένπ νη παξαπάλσ πεξηζηάζεηο, ν 
δηαγσληζκφο νινθιεξψλεηαη κε δηαπξαγκάηεπζε ηεο ηηκήο. 

ΑΡΘΡΟ 10ν 
ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ − ΑΝΑΘΔΖ (άξζξν 23 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007) 

1. ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε  ή αλάζεζε, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή 
αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

α.   Σα πξνο πξνκήζεηα είδε. 
β.   Σελ πνζφηεηα. 
γ.   Σελ ηηκή. 
δ.   Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο ή ηεο αλάζεζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαζψο 

θαη κε ην ζρέδην ζχκβαζεο πνπ έρεη επηζπλαθζεί ζηε δηαθήξπμε, 
ζη. Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

2. Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο 
πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 

3. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ην έξγν,  ππνρξενχηαη λα 
πξνζέιζεη ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε 
θαιήο εθηέιεζεο απηήο.  

4. Δάλ ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ πξνκεζεπηή ε αλαθνίλσζε 
απεπζχλεηαη ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε 
απνζηέιιεηαη ζρεηηθή ηειενκνηνηππία ζηνλ αιινδαπφ πξνκεζεπηή. ηελ πεξίπησζε πνπ 
ε πιεξσκή ζηνλ πξνκεζεπηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε άλνηγκα πίζησζεο, ε εγγχεζε 
θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί λα θαηαηεζεί ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην 
εμσηεξηθφ, ε δε εγγχεζε ζπκκεηνρήο παξακέλεη ζε ηζρχ θαη απνδεζκεχεηαη κεηά ηελ 
θαηάζεζε θαη απνδνρή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 

5. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηελ 
ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε   ηεο   Δπηηξνπήο   Γηελέξγεηαο/Αμηνιφγεζεο   ησλ   απνηειεζκάησλ   ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 34 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007. 

ΑΡΘΡΟ 11ν 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ- ΔΠΔΚΣΑΖ -ΓΗΑΚΟΠΖ ΤΜΒΑΖ 



α) Ζ ζχκβαζε απηή ηζρχεη απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο θαη γηα έλα έηνο κε ηελ επηθχιαμε 
ησλ εδαθίσλ πνπ αθνινπζνχλ θαη κε δηθαίσκα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο λα ηελ παξαηείλεη 
κνλνκεξψο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο γηα ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο θαη εθφζνλ θαηά ηνλ 
ρξφλν ηεο παξάηαζεο δελ ζα ππάξμεη ππέξβαζε ησλ αλά θαηά είδνο πνζνηήησλ πγξψλ 
θαπζίκσλ(1. Πεηξέιαην ζέξκαλζεο, 2. Τγξά Καχζηκα Κίλεζεο(Απιή ακφιπβδε βελδίλε 
θαη Πεηξέιαην θίλεζεο) πνπ θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε. 

β) Ο πξνκεζεπηήο παξαηηείηαη απφ θάζε αμίσζή ηνπ έλαληη ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ηελ 
ηπρφλ απμνκείσζε ηνπ ρνξεγνπκέλνπ είδνπο. Ζ Π.Δ.Α.Α. δελ ππνρξενχηαη λα 
απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζηε 
δηαθήξπμε. 

γ) Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξνκήζεηαο ησλ αλσηέξσ εηδψλ απφ 
απνζέκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή απφ δσξεέο θιπ, ρσξίο λα γελλάηαη αμίσζε απνδεκίσζεο εθ 
κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή. 

ΑΡΘΡΟ 12ν 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ - ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ 
ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ (άξζξα 26-37 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007) 

Α.  ΤΓΡΑ ΚΑΤΗΜΑ ΚΗΝΖΖ 

Ζ πξνκήζεηα ζα αξρίζεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο 
πξνζέιζεη εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο ηεο 
θαηαθχξσζεο, άιισο κεηά απφ 10 εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο 
(ζρεηηθέο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή, ήηνη ζην πξαηήξην 
πγξψλ θαπζίκσλ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ θίλεζε ησλ 
ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ  ππαιιήινπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 
πξνο ηνλ αλάδνρν. 

Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή, ήηνη ζην πξαηήξην 
πγξψλ θαπζίκσλ, απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο φισλ ησλ 
ππεξεζηαθψλ απηνθηλήησλ ηεο Π.Δ.Α.Α., θαζψο θαη ηεο πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ θαη 
ινηπψλ πιηθψλ γηα ηα ελ ιφγσ απηνθίλεηα. 

Ο αλάδνρνο παξαηηείηαη απφ νπνηαδήπνηε αμίσζή ηνπ έλαληη ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζε 
πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν εθιείςεη νιηθψο ή κεξηθψο ε αλάγθε εθηέιεζεο 
ηεο πξνκήζεηαο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή ε εθηέιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο δηαθφπηεηαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

Σν είδνο ησλ θαπζίκσλ πνπ ζα ρξεηαζζεί γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ νρεκάησλ ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο είλαη : 

α) Απιή Ακφιπβδε Βελδίλε θίλεζεο  

β) Πεηξέιαην Κίλεζεο 

Οη πξνδηαγξαθέο ησλ θαπζίκσλ (θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) θαζνξίδνληαη απφ ηηο 
εθάζηνηε ζρεηηθέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ 
Κξάηνπο θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε απηέο ησλ Κξαηηθψλ Γηπιηζηεξίσλ.   



 

Β. ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ 

 
Ζ πξνκήζεηα ζα αξρίζεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο 
πξνζέιζεη εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο ηεο 
θαηαθχξσζεο, άιισο κεηά απφ 10 εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο (ζρεηηθέο νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Π.Γ. 118/2007). 

Ζ κεηαθνξά ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο ΠΔΑΑ ζα 
γίλεηαη ηκεκαηηθά κε κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
παξαδίδεη νιφθιεξεο ηηο εθάζηνηε παξαγγειιφκελεο πνζφηεηεο πεηξειαίνπ θαηά ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζε ψξεο πνπ ζα νξίδνληαη, θαηφπηλ εγγξάθνπ ή ηειεθσληθήο 
παξαγγειίαο, απφ ηελ ππεξεζία καο απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα (δει. εληφο 24 σξψλ). 

Ζ παξαιαβή ησλ εθάζηνηε παξαδηδφκελσλ πνζνηήησλ πεηξειαίνπ ζα γίλεηαη απφ ηελ 
επηηξνπή παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ θαη πξνκεζεηψλ ηεο ΠΔΑΑ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε  κε 
ηελ 187/2014 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή λφκηκνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπ. Οη πξνδηαγξαθέο ησλ θαπζίκσλ(θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) 
θαζνξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ζρεηηθέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ 
Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε απηέο ησλ Κξαηηθψλ Γηπιηζηεξίσλ. 

Πξηλ από θάζε παξαιαβή ε αξκόδηα επηηξνπή 
α. ζα ειέγρεη ηηο βάλεο ηνπ βπηηνθφξνπ νρήκαηνο, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη ζθξαγηζκέλεο κε 
εηδηθέο κνιπβδνζθξαγίδεο πνπ θέξνπλ θαζαξά ηα δηαθξηηηθά ζεκεία ηεο εηαηξείαο πνπ 
πξνκεζεχεη ην πεηξέιαην. 
β. Θα ζεκεηψλεη ζην έληππν παξαιαβήο ηε ζηάζκε θαη ηνλ αλαινγνχληα φγθν ηνπ 
πεηξειαίνπ πνπ ήδε ππάξρεη ζηε δεμακελή πξηλ ηελ πξνζζήθε ηνπ ππφ παξάδνζε 
πεηξειαίνπ. Δάλ ε παξάδνζε πεηξειαίνπ αθνξά πέξαλ ηεο κηαο δεμακελήο ε δηαδηθαζία 
απηή επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε κία απφ απηέο. 

Ζ αξκόδηα επηηξνπή γηα πξόζζεην έιεγρν, θαηά ηελ θξίζε ηεο, κπνξεί: 
α. Να κεηξά ην ζπλνιηθφ φγθν πεηξειαίνπ δηα' εκβαπηίζεσο ηεο αληίζηνηρεο κεηαιιηθήο 
νγθνκεηξηθήο ξάβδνπ ηελ νπνία είλαη ππνρξεσκέλν λα θέξεη ην φρεκα, ζε θαζέλα απφ ηα 
δηακεξίζκαηα απνζήθεπζε ηνπ πεηξειαίνπ παξαθνινπζεί δε ππνρξεσηηθά ηνπο ιηλνκεηξεηέο 
θαηά ηελ εθθέλσζε ηνπ πεηξειαίνπ. 
Β. Μεηά ηελ εθθέλσζε ε επηηξνπή κε ηελ εηδηθή νγθνκεηξηθή ξάβδν, βεβαηψλεηαη γηα ηελ 
πιήξε εθθέλσζε. 
Γ. Να κεηξά ηεο ζηάζκε ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνλ αληηζηνηρνχληα φγθν ζηε δεμακελή κεηά ηελ 
εθθφξησζε θαη λα ππνινγίδεη έηζη ηνλ πξαγκαηηθφ πνπ εθθνξηψζεθε ζε θάζε δεμακελή. Γηα 
ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξαγκαηηθνχ φγθνπ, ε επηηξνπή κπνξεί λα κεηξά θαη ηε ζεξκνθξαζία 
ηνπ ππφ παξάδνζε πεηξειαίνπ θαη λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο εάλ απηή ππεξβαίλεη 
ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Αληηθείκελν ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο είλαη: 

1. Έιεγρνο ηεο έγθαηξεο θαη ζσζηήο πνζνηηθά εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή. 

2. Έιεγρνο καθξνζθνπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ είδνπο, φπσο ρξψκαηνο θ.ι.π. 
3. Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ κε ζχληαμε αληηζηνίρνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο, φπνπ ζα 

αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ην είδνο, ε πνζφηεηα θαη θάζε άιιν δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ηνπ 
ρνξεγνπκέλνπ θαπζίκνπ θαη ζα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή. ε πεξίπησζε 
άξλεζήο ζα γίλεηαη ζρεηηθή παξαηήξεζε. 

4. Ζ  δηαπίζησζε  παξάβαζεο  ή  απφξξηςεο ησλ παξαδηδφκελσλ  εηδψλ,   κε ζχληαμε 
αληηζηνίρσλ πξαθηηθψλ παξάβαζεο ή απφξξηςεο, ηα νπνία ζα απνζηέιινληαη ζηε 
ππεξεζία καο θαη ζηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα θαησηέξσ ζηνηρεία: 

α)   Ζκεξνκελία παξαγγειίαο 
β)   Πνζφηεηα 
γ)   Δίδνο 
δ)   Πιήξεο αηηηνινγία ηνπ ιφγνπ απφξξηςεο 
ε)   Αλ δεκηνπξγήζεθε πξφβιεκα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο ΠΔΑΑ 
ζη) Δάλ ε παξάβαζε έρεη γίλεη θαη ζην παξειζφλ 



δ)     Να   ππάξρεη   ε   ππνγξαθή  ηνπ   πξνκεζεπηή   ή   εθπξνζψπνπ   ηνπ   θαη   ηπρφλ 
παξαηεξήζεηο απηνχ θαη ζε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ λα αλαγξάθεηαη φηη αξλήζεθε 
λα ππνγξάςεη 

ε)   Αλ αληηθαηαζηάζεθε ην είδνο ζηελ ηαρζείζα πξνζεζκία 

ΑΡΘΡΟ 13ν 

ΠΟΗΟΣΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ - ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 

Α. Ο έιεγρνο δηαθξίλεηαη ζε: Α.1. Πνηνηηθφ θαη Α.2. Πνζνηηθφ 1.    

Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ζπλίζηαηαη: 

α) ηελ παξαηήξεζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ γηα ην θάζε είδνπο θαπζίκνπ ρξψκαηνο 
(π.ρ. πεηξέιαην ζέξκαλζεο θφθθηλν, πεηξέιαην θίλεζεο ζε θπζηθφ ρξψκα 
θηηξηλσπφ) . 

β) ηε ιήςε δεηγκάησλ θαη ηελ απνζηνιή ηνπο γηα εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ζηελ 

Αξκφδηα Υεκηθή Τπεξεζία. 

Ζ δεηγκαηνιεςία δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ηελ ψξα 
ηεο εθθφξησζεο φηαλ θξηζεί ζθφπηκν ή νπσζδήπνηε ζε θάζε πεξίπησζε 
ακθηβνιίαο γηα ηελ πνηφηεηα. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο δηελέξγεηαο εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ νη Δπηηξνπέο 
παξαιαβήο ιακβάλνπλ απ' επζείαο ηα δείγκαηα θαη ηα απνζηέιινπλ ζηελ 
αξκφδηα Υεκηθή Τπεξεζία ή θαινχλ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο. 

Ζ δεηγκαηνιεςία γίλεηαη παξνπζία ηνπ βπηηνθνξέα ν νπνίνο ππνγξάθεη ζην 
πξαθηηθφ δεηγκαηνιεςίαο. ε πεξίπησζε πνπ ν βπηηνθνξέαο αξλεζεί λα 
ππνγξάςεη αλαγξάθεηαη ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο 

„
‟ν παξαδίδσλ ηα 

θαχζηκα αξλήζεθε λα ππνγξάςεη
‟
‟ θαη ε δεηγκαηνιεςία δηεμάγεηαη θαλνληθά. 

Ο βπηηνθνξέαο θαηά ηελ ψξα ηεο εθθφξησζεο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ζηελ 
επηηξνπή παξαιαβήο δείγκα ηνπ θαπζίκνπ πνζφηεηνο ελφο ιίηξνπ ην νπνίν ζα 
ιακβάλεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ δεηγκαηνιεςία ηεο παξ. (β), απφ ηνλ ζσιήλα 
εθθφξησζεο κεηά ηελ δηέιεπζε ησλ είθνζη πξψησλ ιίηξσλ φπσο νξίδεη ην άξζξν 
431 ηεο 14/89 Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο θαη ζα ζθξαγίδεηαη ελψπηνλ ηεο 
επηηξνπήο, ζην δείγκα ζα πξνζαξηάηαη εηηθέηα κε φια ηα ζηνηρεία πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ην ίδην άξζξν (π.ρ. είδνο θαπζίκνπ, πνζφηεηα αξηζκ. Γειηίνπ 
Απνζηνιήο θ.ι.π.). 
Σν δείγκα απηφ ζα θπιάζζεηαη απφ ηνλ Φνξέα κέρξη εμάληιεζεο ησλ θαπζίκσλ 
απφ ηελ δεμακελή. 
Ζ δηαθίλεζε θαη ε παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
Γηαηάμεηο. 

2. Σέινο γηα ηνλ πνζνηηθφ έιεγρν παξαιαβήο ησλ θαπζίκσλ ζα πξέπεη πέξα απφ ηελ 
θαηαγξαθή ηεο έλδεημεο ηνπ κεηξεηνχ ηνπ βπηηνθφξνπ λα έρεη ππνινγηζηεί ε 
ρσξεηηθφηεηα ησλ δεμακελψλ πνπ απνζεθεχεηαη ην θαχζηκν θαη κε εηδηθέο 
βαζκνινγεκέλεο βέξγεο λα κεηξάηαη ην χςνο ηνπ θαπζίκνπ πξηλ θαη κεηά ηελ 
παξάδνζε. 
Σα χςε απηά ζα ζεκεηψλνληαη ζην Γειηίν Πψιεζεο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 
387 ηεο 14/89 Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο γηα ηελ Γηαλνκή Πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο θαη 
Κίλεζεο. 

Β.   ε πεξίπησζε κε θαλνληθνχ δείγκαηνο ζα γίλεηαη παξαπνκπή ζηνλ Δηζαγγειέα. 

Γ.    Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δεηγκάησλ δηαπηζησζεί φηη ην δείγκα είλαη κε θαλνληθφ ή κε 
θαλνληθφ - λνζεπκέλν, ηφηε ε δαπάλε ηνπ ειέγρνπ βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 



ΑΡΘΡΟ 14ν 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ 

Α. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, απφ ηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Π.Δ.Α.Α.  
σο εμήο: 

1. Μφιηο ζπκπιεξσζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο, ν πξνκεζεπηήο κε αίηεζή ηνπ 
ηα ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία,  ε νπνία ζα θάλεη ηνλ έιεγρν θαη ζα 
ζπληάζζεη ηελ εληνιή πιεξσκήο. 

2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία ππνρξενχηαη κέζα ζε εμήληα (60) εκέξεο απφ ηεο ππνβνιήο 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ λα πιεξψζεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

3. Ζ πιεξσκή δχλαηαη λα γίλεη είηε κε ηαθηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα, είηε κε ρξεκαηηθφ 
έληαικα πξνπιεξσκήο. 

Β. Σα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο, πνπ ζα ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ αξκφδηα 
Τπεξεζία κε αίηεζε, είλαη ηα εμήο: 

1. Πξσηφθνιιν   νξηζηηθήο   πνζνηηθήο   θαη   πνηνηηθήο   παξαιαβήο   ηεο   εθάζηνηε 
πξνκεζεπζείζαο πνζφηεηαο. 

2. Απνδεηθηηθφ Δηζαγσγήο ηνπ είδνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο ΠΔΑΑ. 

3. Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή εηο ηξηπινχλ πνπ λα θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 
 

4. Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε 
«Δμνθιήζεθε». 

5. Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα. 

Γ. α) Οη θξαηήζεηο επί ηεο αμίαο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, νη  νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηή, είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζήκεξα δε είλαη 
νη παξαθάησ: 
• ΤΠΔΡ Μ.Σ.Π.Τ. 3% 

• ΥΑΡΣΟΖΜΟ 2% επί ηνπ Μ.Σ.Π.Τ 

• ΟΓΑ ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ 20% επί ηνπ Υαξηνζήκνπ. 

• 0,10% ΤΠΔΡ ΣΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ (ζχκθσλα κε 

ηνλ Ν.4013/2011). 

• Ο πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 Ν.2198/1994, θφξνο εηζνδήκαηνο 1% . 

Ο ΦΠΑ βαξχλεη ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 

 
Ζ δαπάλε βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο – 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, Δ.Φ. 05072, ΚΑΔ 1512 «Πξνκήζεηα Καπζίκσλ 
Θέξκαλζεο  θαη Γαπάλεο Κνηλνρξήζησλ», νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014.  
 
Οη θξαηήζεηο ζα ππνινγίδνληαη ζηε κέζε ιηαληθή ηηκή πψιεζεο ηνπ είδνπο, ηεο πεξηνρήο 
φπσο απηή δηακνξθψλεηαη γηα θάζε είδνο θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ είδνπο, ζχκθσλα 
κε ην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 
Αληαγσληζηηθφηεηαο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο έθπησζεο θαη ηνπ Φ.Π.Α. 

 
β) Οη θξαηήζεηο επί ηεο αμίαο ησλ πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο, πνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν 
(ζχκθσλα θαη κε ην ην ππ΄αξηζκ. 2/74007/0026/17-9-2013 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ 
ηνπ Κξάηνπο-Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ/Γ/λζε 26ε πληνληζκνχ θαη 
Διέγρνπ Δθαξκνγήο Γεκνζηνινγηζηηθψλ Γηαηάμεσλ)   είλαη νη αθφινπζεο: 
- Τπέξ Μ.Σ.Π.Τ. 3% 
- Υαξηφζεκν 2% επί ηνπ Μ.Σ.Π.Τ., 
- Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 0,10% 
- Πξνβιεπφκελνο θφξνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 (Φφξνο εηζνδήκαηνο 1%).  
 
Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο βαξχλεηαη κε ηνλ Φ.Π.Α. 23% θαη ηνλ ΟΓΑ 20% επί ηνπ 



ραξηνζήκνπ(ραξηφζεκν 2% επί ηνπ ΜΣΠΤ). 

 
Οη θξαηήζεηο ππέξ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ γηα ηα θαχζηκα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηα 
κεραλήκαηα έξγσλ επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 
Ζ δαπάλε βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο – 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, Δ.Φ. 05072, ΚΑΔ 1511 «Πξνκήζεηα Καπζίκσλ 

θαη Ληπαληηθψλ», νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014.  

 
Οη θξαηήζεηο ζα ππνινγίδνληαη ζηε κέζε ιηαληθή ηηκή πψιεζεο ηνπ είδνπο, ηεο πεξηνρήο 
φπσο απηή δηακνξθψλεηαη γηα θάζε είδνο θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ είδνπο, ζχκθσλα 
κε ην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 
Αληαγσληζηηθφηεηαο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο έθπησζεο θαη ηνπ Φ.Π.Α. 
 
Γ. Σα  έμνδα  δεκνζίεπζεο ηεο Γηαθήξπμεο,  ηπρφλ αλαθνηλψζεσλ,  επαλαιήςεσλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν,  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.3548/2007, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 46 Ν.3801/2009.  

 

ΑΡΘΡΟ 15ν 
ΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΔΚΠΣΩΣΟΤ (άξζξν 34 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007) 

1. Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε γηα λα 
ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή 
αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε 
απφθαζε   ηεο   Οηθνλνκηθήο   Δπηηξνπήο,   χζηεξα   απφ  γλσκνδφηεζε   ηεο   Σξηκεινχο  
Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 
δηαπξαγκάηεπζεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ηεο ΠΔΑΑ. 

2. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε 
ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ' απηή, εθφζνλ δελ εθηέιεζε ηελ 
πξνκήζεηα ησλ εηδψλ κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 26 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007. 

3. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ 
ζχκβαζε φηαλ: 

α.  Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή  ε πξνκήζεηα ησλ εηδψλ δελ εθηειέζζεθαλ ή 
αληηθαηαζηάζεθαλ κε επζχλε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο 
βίαο. 

4. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, 
επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 
Σξηκεινχο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ 
δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ΠΔΑΑ  ε  νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί  ηνλ ελδηαθεξφκελν  
πξνο  παξνρή   εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α. Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. 

β. Δθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή είηε απφ 
ηνπο ππφινηπνπο πξνκεζεπηέο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ ή είραλ θιεζεί 
γηα δηαπξαγκάηεπζε, είηε κε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, είηε κε δηαπξαγκάηεπζε, αλ 
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007. Κάζε άκεζε ή 
έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ή ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα 
πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή. Ο θαηαινγηζκφο 
απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα πξνκήζεηα 
ησλ εηδψλ, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκφο ηνπ 
θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

γ. Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην ζχλνιν ησλ 
πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2286/1995. Ο 
απνθιεηζκφο, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, επηβάιιεηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηθήο 



Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ, ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα 
παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ην 
δηαγσληζκφ. 

δ. Δίζπξαμε εληφθσο ηεο ηπρφλ πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε 
ζχκβαζε πξνκεζεπηή, είηε απφ πνζφ πνπ ηπρφλ δηθαηνχηαη λα ιάβεη, είηε κε θαηάζεζε 
ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην, είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο 
ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, 
κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ 
εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα 
ηφθν ππεξεκεξίαο. 

5. ε πεξίπησζε πνπ ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ ζε βάξνο εθπηψηνπ πξνκεζεπηή 
γίλεηαη κε ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή 
ηεο ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνίεο θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ 
ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ 
ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην 
πξνο θαηαινγηζκφ πνζφ. 

ΑΡΘΡΟ 16ν 
ΤΜΒΑΔΗ (άξζξν 24 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007) 

1. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηεο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ –
ΠΔΑΑ θαη ηνπ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ μερσξηζηή ζχκβαζε γηα ην θάζε είδνο, ην θείκελν ηεο 
νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ').Ζ Τπεξεζία ζπκπιεξψλεη ζην 
θείκελν ηεο ζχκβαζεο ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, κε ηελ νπνία 
ζπκκεηείρε απηφο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ε νπνία πξνζθνξά έγηλε απνδεθηή κε ηελ 
θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζε απηφλ. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην 
θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλάθζεθε ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ' 
νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. 

2. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, 
φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ 
ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 

3. ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα 
δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ 
ζπκβαηηθφ φξν,  κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη  ε ζχκβαζε,  χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε  ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ζ απφθαζε ηεο δηνίθεζεο κε ηελ νπνία ζπλαηλεί ζηελ ηξνπνπνίεζε, 
δχλαηαη λα πξνζβιεζεί απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. 

4. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

α. Παξαδφζεθε ε ζπλνιηθή πνζφηεηα. 

β. Παξαιήθζεθε νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. 

β. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ 
ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

γ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα 
απφ ηε ζχκβαζε. 

ΑΡΘΡΟ 17ν 

ΚΤΡΧΔΗ 

Α. ε πεξίπησζε πνπ απφ αλάγθε παξαιεθζεί έλα είδνο πνηνηηθά εθηξεπφκελν ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κπνξεί κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο 
Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθα-
ζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ΠΔΑΑ, λα θαζνξίζεη εθπηψζεηο επί ηεο ηηκήο ηνπ είδνπο θαη 



πέξαλ ηνχηνπ λα επηβάιιεη θαη πνηλή. 

Β. ε πεξίπησζε πνπ ζα θαζπζηεξήζεη ν πξνκεζεπηήο λα παξαδψζεη ηα είδε ή παξαιείςεη 
λα παξαδψζεη νξηζκέλα απφ εθείλα πνπ ηνπ παξαγγέιζεθαλ, ή δελ ηα παξαδψζεη 
θαζφινπ, ή ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ησλ εηδψλ απφ ηελ επηηξνπή Παξαιαβήο θαη κε 
αληηθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ ηαρζείζα πξνζεζκία, ηφηε ε ππεξεζία καο κπνξεί λα 
αγνξάζεη απηά ή αληίζηνηρα πξντφληα απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, αθνχ πξνεγεζεί έξεπλα 
αγνξάο γηα ηηο ηηκέο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ εηδψλ, νπφηε ε ηπρφλ επηπιένλ δηαθνξά ηηκήο 
κεηαμχ ηεο ζπκβαηηθήο θαη ηεο εθ ηνπ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ αγνξάο, θαζψο θαη θάζε άιιε 
πξφζζεηε δαπάλε, πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αηηία απηή, βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή 
θαη θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ κεηά απφ απφθαζε ηεο ΠΔΑΑ. 

Γ. Γηα ηνλ παξαπάλσ θαηαινγηζκφ ζα πξέπεη ε ππεξεζία καο λα δηαβηβάζεη ην δειηίν 
παξαγγειίαο πξνο ην ζπκβαζηνχρν πξνκεζεπηή, ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ παξάβαζεο, ην 
πξσηφθνιιν παξαιαβήο ησλ εηδψλ απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, Γειηίν Απνζηνιήο θαη ην 
Σηκνιφγην αγνξάο. 

Γ. Ζ ΠΔΑΑ γηα θάζε γεληθά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή, 
κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, επηβάιεη ηηο πξνβιεπφκελεο 
θπξψζεηο απφ ην Ν.2286/95 θαη ην ΠΓ 118/2007 (ΚΠΓ), άξζξα 32,33,34. 

Δ. Σα αλσηέξσ δηνηθεηηθά κέηξα, θπξψζεηο, είλαη αλεμάξηεηα ησλ ηπρφλ πνηληθψλ 
θπξψζεσλ, πνπ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ απφ ηα Γηθαζηήξηα . 

Σ. Σα πξφζηηκα, νη θαηαινγηζκνί θαη θάζε άιιε απαίηεζε ηεο ΠΔΑΑ θαηά ηνπ πξνκεζεπηή , 
ζα θξαηνχληαη, κεηά απφ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, απ' ηα πνζά πνπ έρεη λα 
πάξεη ν πξνκεζεπηήο, ή απφ ηελ θαηαηεζεηκέλε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο ή ζα βεβαηνχληαη ζαλ Γεκφζην έζνδν θαη ζα εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο πεξί εηζπξάμεσο Γεκνζίσλ εζφδσλ. 

ΑΡΘΡΟ 18
ν
 

 ΓΗΚΑΗΟ –  ΓΩΗΓΗΚΗΑ 

Ζ παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη 
κεηαμχ ηεο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ-ΠΔΑΑ θαη ηνπ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ, ε νπνία ζα αθνξά 
ηελ εθηέιεζε, ηελ εθαξκνγή ή γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα ιπζεί απφ 
ηα εδξεχνληα ζηελ Αζήλα αξκφδηα δηθαζηήξηα. Δίλαη απηνλφεην φηη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε 
πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα 
θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ελδερφκελα λα αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο. 



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ
΄ 

Α) ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΘΔΡΜΑΝΖ 

ΑΡΘΡΟ 1
ν
   

ΠΟΟΣΖΣΑ 

Ζ πνζφηεηα πξνο πξνκήζεηα αθνξά 13.400 ιίηξα  πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο  γηα ηελ θάιπςε 
αλαγθψλ  ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΠΔΑΑ(θηίξην Λίξα θαη θηίξην Γ/λζεο Μεηαθνξψλ θαη 
Δπηθνηλσληψλ Π.Δ.Α.Α.   

 

ΑΡΘΡΟ 2
ν
 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ 

Ζ ηηκή πξνζθνξάο πνπ ζα δνζεί απφ ηνπο ππνςεθίνπο πξνκεζεπηέο γηα ην είδνο Α. 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ ζα αλαθέξεηαη ζε πνζνζηό έθπησζεο επί ηνηο εθαηό(%), ην 
νπνίν κπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθό ρσξίο λα ππεξβαίλεη ην 5%, επί ηεο εθάζηνηε 
δηακνξθνχκελεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο, ηνπ είδνπο ηεο πεξηνρήο, θαηά ηελ 
εκέξα παξάδνζεο ηνπ είδνπο, φπσο νξίδεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ Τγξψλ 
Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε www.fuelprices.gr. 

Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ζηνλ πξνζθέξνληα ηε ρακειφηεξε ηηκή(κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ έθπησζεο ην νπνίν κπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθφ, ρσξίο λα ππεξβαίλεη ην 5% επί ηεο 
κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο ηνπ είδνπο θαηά ηελ ήκεξα παξάδνζεο απηνχ ζχκθσλα κε ηα 
αλσηέξσ. 

ε πεξίπησζε αδπλακίαο πηζηνπνηήζεσο ηεο ηηκήο, γηα ηηκή ζα ιακβάλεηαη ε εγγχηεξα 
πηζηνπνηεκέλε ηηκή. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη αδχλαηνο ν πξνζδηνξηζκφο θάπνηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ 
γλσξίζκαηνο ηνπ είδνπο απφ ην νπνίν εμαξηάηαη ε ηηκή, ην είδνο ζα απνηηκάηαη ζηελ 
θαηψηεξε ηηκή απφ ηελ  νπνία ζα αθαηξείηαη ε πξνζθεξζείζα έθπησζε. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη θξαηήζεηο ζα ππνινγίδνληαη ζηηο αλσηέξσ ηηκέο κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο 
έθπησζεο θαη ηνπ Φ.Π.Α. 

Σν πνζνζηφ έθπησζεο ζα ηζρχεη γηα φιε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ζε 
ηπρφλ παξάηαζή ηεο.              

ΑΡΘΡΟ 3ν 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ 

Σν ππφ πξνκήζεηα είδνο πεηξειαηνεηδνχο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Τπεξεζηψλ 
ηεο ΠΔΑΑ είλαη ηα παξαθάησ: 

Α.      ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ 

Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ,θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά 
θαζνξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ 
Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε απηέο ησλ Κξαηηθψλ 

http://www.fuelprices.gr/


Γηπιηζηεξίσλ. 

Β) ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΗΝΖΖ 

 

Δίδνο Τγξνύ Καπζίκνπ 
Πνζόηεηα 

(Λίηξα) 
Απιή Ακόιπβδε Βελδίλε θίλεζεο  15.500,00 
Πεηξέιαην Κίλεζεο 4.000,00 

 

Οη πξνδηαγξαθέο ησλ πγξώλ θαπζίκσλ θίλεζεο(απιή ακόιπβδε βελδίλε θαη 
πεηξέιαην θίλεζεο) θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζνξίδνληαη από ηηο 
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, θαζώο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο θαη 
ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλεο κε απηέο ησλ θξαηηθώλ Γηπιηζηεξίσλ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΖΡΔΗΑΚΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 

 
 
 

Α/Α 
ΑΡΗΘΜΟ 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

ΔΗΓΟ ΟΥΖΜΑΣΟ 
ΜΑΡΚΑ/ 
ΔΜΠΟΡΗΚΖ 
ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΖΗΜΟΗ 
ΗΠΠΟΗ 

ΔΗΓΟ ΤΓΡΟΤ 
ΚΑΤΗΜΟΤ  
ΚΗΝΖΖ 

1 ΚΖΗ3055 ΦΟΡΣΖΓΟ PIAGGIO 7 ΒΔΝΕΗΝΖ 

2 ΚΖΟ6108 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ SUZUKI VITARA 14 ΒΔΝΕΗΝΖ 

3 ΚΖΟ6109 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ SUZUKI VITARA 14 ΒΔΝΕΗΝΖ 

4 ΚΖΗ3046 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ 
MITSHUBISHI 
PAJERO 14 

ΒΔΝΕΗΝΖ 

5 ΚΖΗ3163 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ SANTANA VITARA 11 ΒΔΝΕΗΝΖ 

6 ΚΖΗ7278 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ HYUNDAI H-1 16 ΒΔΝΕΗΝΖ 

7 KHI7288 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ 
SUZUKI GRAND 
VITARA 14 

ΒΔΝΕΗΝΖ 

8 KHI7333 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ SUZUKI LIANA 11 ΒΔΝΕΗΝΖ 

9 KHI7334 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ FIAT PANDA 4X4  9 ΒΔΝΕΗΝΖ 

10 KHI7335 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ FIAT PANDA 4X4  9 ΒΔΝΕΗΝΖ 

11 ΚΖΗ9643 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ BMW 520D 14 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

12 ΚΖΖ2182 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ FIAT SEDICI 11 ΒΔΝΕΗΝΖ 

13 ΚΖΖ2183 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ FIAT SEDICI 11 ΒΔΝΕΗΝΖ 

14 ΚΖΖ2184 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ FIAT SEDICI 11 ΒΔΝΕΗΝΖ 

15 ΚΖΖ2235 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ NISSAN X-TRAIL  14 ΒΔΝΕΗΝΖ 

16 ΚΖΖ2236 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ NISSAN X-TRAIL  14 ΒΔΝΕΗΝΖ 

17 ΚΖΖ2237 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ NISSAN X-TRAIL  14 ΒΔΝΕΗΝΖ 

18 ΜΔ102405IX 

ΔΚΚΑΦΔΑ ΚΑΗ 
ΦΟΡΣΧΣΖ(ΣΤΠΟΤ 
JCB) 

NEW HOLLAND 
LB 90B-4PT 97 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

19 ΜΔ354ΚΤ 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΣΗΚΟ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑ 

NISSAN DEMAN 
DIA NA 105 33 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

 
 
 
 
 



εκείσζε: 

 
1. Ο εθνδηαζκφο κε πγξά θαχζηκα ησλ Τπεξεζηαθψλ Ορεκάησλ θαη Μεραλεκάησλ έξγνπ 

ζα γίλεηαη απφ ηα/ην πξαηήξηα/ν θαπζίκσλ ηνπ πξνκεζεπηή. 
2. Tν είδνο ηνπ πγξνχ θαπζίκνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θάζε νρήκαηνο. 
3. Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αληηθαηάζηαζεο ελφο 

ή πεξηζζνηέξσλ νρεκάησλ ή/θαη κεραλεκάησλ έξγνπ απφ ηα αλαθεξφκελα ζηνλ σο 
άλσ πίλαθα κε άιιν/άιια κε πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ αληηθαηάζηαζεο 
(κε αλαιπηηθή αλαθνξά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ/ησλ λένπ/λέσλ νρεκάησλ) ζηνλ πξνκεζεπηή. 

4. πλνιηθή πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε γηα ηα θαχζηκα θίλεζεο: 

30.750,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.(ήηνη 25.000,00 πιένλ Φ.Π.Α.) γηα πγξά θαχζηκα 
θίλεζεο(απιή ακφιπβδε βελδίλε θίλεζεο & πεηξέιαην θίλεζεο) ήηνη: 

1) 25.150,00€  κε Φ.Π.Α(20.447,15€ πιένλ Φ.Π.Α.) γηα απιή ακφιπβδε βελδίλε θίλεζεο θαη 

2) 5.600,00€ κε Φ.Π.Α.(4.552,84€ πιένλ Φ.Π.Α.) γηα πεηξέιαην θίλεζεο. 

 
 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ 
 

Ζ ηηκή πξνζθνξάο πνπ ζα δνζεί απφ ηνπο ππνςεθίνπο πξνκεζεπηέο γηα ην είδνο Β. ΤΓΡΑ 
ΚΑΤΗΜΑ ΚΗΝΖΖ(απιή ακόιπβδε βελδίλε θαη πεηξέιαην θίλεζεο) ζα αλαθέξεηαη ζε 
πνζνζηό έθπησζεο επί ηνηο εθαηό(%), ην νπνίν κπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθό ρσξίο λα 
ππεξβαίλεη ην 5%, επί ηεο εθάζηνηε δηακνξθνχκελεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο ηνπ  είδνπο, ηεο 
πεξηνρήο, θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο απηνχ, φπσο νξίδεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ 
Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.fuelprices.gr. 
Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ζηνλ πξνζθέξνληα ηε ρακειφηεξε ηηκή(ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο ην νπνίν κπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθφ ρσξίο λα ππεξβαίλεη ην 
5% επί ηεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο ηνπ είδνπο, ηεο πεξηνρήο, θαηά ηελ εκέξα 
παξάδνζεο απηνχ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. Σν πνζνζηφ έθπησζεο ζα ηζρχεη γηα φιε ηε 
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ζε ηπρφλ παξάηαζή ηεο. Οη θξαηήζεηο ζα 
ππνινγίδνληαη ζηηο αλσηέξσ ηηκέο κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο έθπησζεο θαη ηνπ Φ.Π.Α.   

 

http://www.fuelprices.gr/


ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Ολνκαζία Τξάπεδαο ....................................  

Καηάζηεκα  ..................................  
(Γ/λζε νδφο-αξηζκφο Σ. Κ. FAX) Ζκεξνκελία έθδνζεο…….. 

ΔΤΡΧ  .............................  

Πξνο :ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ- ΠΔΑΑ,  Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΔΑΑ, ΣΜΖΜΑ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡΗΘ……………ΔΤΡΩ………… …. 

• Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα 
δηα

 
η
εο παξνχζεο   εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο δηδήζεσο 

κέρξη         ηνπ         πνζνχ         ησλ         ΔΤΡΩ         …......................ππέξ         ηεο 
εηαηξείαο ......................................................  Δ/λζε 
 ........................................................   δηα ηε ζπκκεηνρή ηεο εηο ην δηελεξγνχκελν  
δηαγσληζκφ   ηεο     ..............................................................       γηα   ηελ   πξνκήζεηα 
 ...............................................................         ζχκθσλα        κε       ηελ       ππ'αξηζκ. 
 ........... / .......... Δ/μή ζαο, γηα ην είδνο (α)Πεηξέιαην Θέξκαλζεο  ή (β)Υγξά 
θαύζηκα θίλεζεο (απιή ακόιπβδε βελδίλε θαη πεηξέιαην ζέξκαλζεο )  ή (α θαη β). 
Ζ παξνχζα εγγχεζε  θαιχπηεη  κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή  εηο ηνλ αλσηέξσ 
δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ' φιν ηνλ ρξφλν 
ηζρχνο ηεο. 

• Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή 
κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 
εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

• ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

• Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν 
ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί 
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

• Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο  

• Βεβαηείηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί 
ζην  Γεκφζην  θαη   ΝΠΓΓ,   ζπλππνινγίδνληαο  θαη  ην  πνζφ  ηεο  παξνχζαο,   δελ 
ππεξβαίλεη   ην  φξην  ησλ  εγγπήζεσλ  πνπ   έρεη   θαζνξηζζεί  απφ  ην  Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

ΖΜΔΗΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ 
Ο ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ   ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο , φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γ/με. 

 



 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ 

ΔΚΣΔΛΔΖ 

ΑΠΟ ΣΡΑΠΔΕΑ 

 

 
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………… 

Καηάζηεκα                ………………………… 

(Γ/λζε: νδφο – αξηζκφο, Σ.Κ., FAX)                     Ζκεξνκελία έθδνζεο…….. 

  ΔΤΡΧ  ……………………….. 

 

Πξνο: Πεξηθέξεηα Αηηηθήο – Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ……………… ΔΤΡΧ……………. 

 

• Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηδήζεσο 
κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ …...................... ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε 
ππνρξέσζή καο, ππέξ  

• {ε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ ……….. νδφο …………. αξηζκφο … ΣΚ ………..,} 

•  {ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο ……….. νδφο …………. αξηζκφο 
… ΣΚ ………..,} 

     {ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ  

• 1)…….….... νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

• 2)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

• 3)………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

• κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο 
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ 
ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο,} 
γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ……………. χκβαζεο πνπ ππέγξαςε καδί ζαο 
γηα ……………………………………………… (αξηζκ Γ/μεο ………..) θαη ην νπνίν 
θαιχπηεη ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο γηα ην είδνο (α) ή (β) ή (α θαη β), ρσξίο ΦΠΑ. 

• Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά 
ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν 
ή κε ηεο απαίηεζε κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

• ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

• Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν 
ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί 
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

• Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ 
επηζηξνθή απηήο, νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά 
ηζρχ. 

• Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί 
ζην Γεκφζην θαη Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ 
ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

 

ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο παξνχζαο πξέπεη λα είλαη κέρξη ηελ επηζηξνθή απηήο. 



 
 
 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ  
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ  
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ  
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ
΄ 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

Α) ΤΜΒΑΖ αξ….  

Πξνκήζεηα 13.400 ιίηξσλ Πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο πξννξηδφκελν γηα ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο 
ησλ Τπεξεζηψλ ηεο ΠΔΑΑ 

ηελ Αζήλα ζήκεξα  .....................................  εκέξα  .......................... , νη ππνγξάθνληεο ηελ 
παξνχζα αθελφο 
Α)  Σν Ν.Π.Γ.Γ. (ΟΣΑ β‟ βαζκνχ) κε ηελ επσλπκία «Πεξηθέξεηα Αηηηθήο» πνπ έρεη ηελ έδξα 
ηνπ ζηελ Αζήλα, Λ. πγγξνχ 15-17, ΑΦΜ 997875116, ΓΟΤ ΚΑ΄ ΑΘΖΝΧΝ, 
εθπξνζσπνχκελνπ λνκίκσο απφ ηνλ Πεξηθεξεηαθφ χκβνπιν  ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 
Γεκνζζέλε Μπαξνχηα βάζεη ηεο νηθ.16562/24-1-2013 Απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
Αηηηθήο  (ΦΔΚ 223/η.Β΄/5-2-2013) θαη  αθεηέξνπ 
Β) ν/ε θ θπζηθφ πξφζσπν (πιήξε ζηνηρεία) ή ε εηαηξεία  
κε      δ.η ...............................................        πνπ       εδξεχεη        ........................................ , 
 ....................................... ,     Σ.Κ ............................ ,     ηει ........................................ ,     
θαμ. 
 ............................ , κε Α.Φ.Μ ........................ , Γ.Ο.Τ ............................ , θαη εθπξνζσπείηαη 
λφκηκα    απφ    ηνλ/ηελ    θ ........................................ ,    θάηνηθν     ...................................... , 
 , Σ.Κ , κε Α.Γ.Σ ,  ζχκθσλα   κε   ην   Καηαζηαηηθφ   ηεο   εηαηξείαο   θαη   κε   
ην   απφ Πξαθηηθφ ηνπ Γ.. (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ.), απνθαινχκελε ζην εμήο αλάδνρνο, 
έρνληαο ππφςε: 
α)  Σελ ππ. αξηζκ.         Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ:         ), ε νπνία 
θαηαρσξήζεθε κε α/α  ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο ηεο Τπεξεζίαο 
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο.  
β) Σελ ππ. αξηζκ.        (ΑΓΑ:) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 
πεξί έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο θαζψο θαη έγθξηζεο ησλ φξσλ ηεο  
δηαθήξπμεο.  
γ) Σελ ππ. αξηζκ.        Γηαθήξπμε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη 
δ) Σελ ππ. αξηζκ.                    /2014 θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΤΜΒΑΖ 

Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ αλαζέηεη ζηνλ δεχηεξν ηελ πξνκήζεηα 13.400lt πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζέξκαλζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΠΔΑΑ (θηίξην Λίξα 

θαη θηίξην Γ/λζεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο ΠΔΑΑ) 



ΑΡΘΡΟ 2
ν
 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ - ΔΠΔΚΣΑΖ - ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

α) Ζ ζχκβαζε απηή ηζρχεη απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο θαη γηα έλα έηνο κε ηελ επηθχιαμε 
ησλ εδαθίσλ πνπ αθνινπζνχλ θαη κε δηθαίσκα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο-ΠΔΑΑ λα ηελ 
παξαηείλεη κνλνκεξψο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο γηα ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο θαη 
εθφζνλ θαηά ην ρξφλν ηεο παξάηαζεο δελ ζα ππάξμεη ππέξβαζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ ππφ 
πξνκήζεηα θαπζίκνπ φπσο θαζνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε  θαη ζηε δηαθήξπμε.  

β) Ο Αλάδνρνο παξαηηείηαη απφ θάζε αμίσζή ηνπ έλαληη ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ηελ 
ηπρφλ απμνκείσζε ηνπ ρνξεγνπκέλνπ είδνπο. Ζ ΠΔΑΑ δελ ππνρξενχηαη λα 
απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο ηνπ είδνπο πνπ αλαγξάθεηαη ζηε δηαθήξπμε θαη 
ζηε ζχκβαζε     

γ) Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξνκήζεηαο ηνπ αλσηέξσ είδνπο απφ 
απνζέκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή απφ δσξεέο θιπ, ρσξίο λα γελλάηαη αμίσζε απνδεκίσζεο εθ 
κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ. 

ΑΡΘΡΟ 3ν 

ΣΗΜΖ ΠΛΖΡΩΜΖ 

Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ζα πιεξψλεη ηελ αμία ηνπ παξαδηδφκελνπ απφ ηνλ Αλάδνρν 
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, ζηελ εθάζηνηε δηακνξθνχκελε κέζε ιηαληθή ηηκή ηνπ είδνπο, ηεο 
πεξηνρήο, θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο απηνχ, φπσο νξίδεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ 
Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.fuelprices.gr.κε πνζνζηφ έθπησζεο …………% (ηνηο 
εθαηφ). 

ε πεξίπησζε αδπλακίαο πηζηνπνηήζεσο ηεο ηηκήο, γηα ηηκή ζα ιακβάλεηαη ε εγγχηεξα 
πηζηνπνηεζείζα. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη αδχλαηνο ν πξνζδηνξηζκφο θάπνηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ 
γλσξίζκαηνο ηνπ είδνπο απφ ην νπνίν εμαξηάηαη ε ηηκή, ην είδνο ζα απνηηκάηαη ζηελ 
θαηψηεξε ηηκή απφ ηελ νπνία ζα αθαηξείηαη ε πξνζθεξζείζα έθπησζε. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη θξαηήζεηο ζα ππνινγίδνληαη ζηελ αλσηέξσ ηηκή κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο 
έθπησζεο θαη ηνπ Φ.Π.Α. 

Σν παξαπάλσ πνζνζηφ έθπησζεο ζα ηζρχεη γηα φιε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο 

θαζψο θαη ζε ηπρφλ παξάηαζή ηεο. 

http://www.fuelprices.gr/


ΑΡΘΡΟ 4ν 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ 

Σν ππφ πξνκήζεηα είδνο πεηξειαηνεηδνχο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζέξκαλζεο ησλ 
Τπεξεζηώλ ηεο ΠΔΑΑείλαη ην εμήο: 

Α.      ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ 

Οη πξνδηαγξαθέο ησλ πεηξειαηνεηδψλ, θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζνξίδνληαη απφ 
ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ 
Κξάηνπο θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε απηέο ησλ Κξαηηθψλ Γηπιηζηεξίσλ   . 

 AΡΘΡΟ 5ν 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΓΟΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ 

Ζ κεηαθνξά ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΠΔΑΑ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά  
κε κεηαθνξηθά κέζα ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδίδεη νιφθιεξεο 
ηηο εθάζηνηε παξαγγειιφκελεο πνζφηεηεο πεηξειαίνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζε 
ψξεο πνπ ζα νξίδνληαη, θαηφπηλ εγγξάθνπ ή ηειεθσληθήο παξαγγειίαο, απφ ηελ ππεξεζία 
καο απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα (δει. εληφο 24 σξψλ). 

Ζ παξαιαβή ησλ εθάζηνηε παξαδηδφκελσλ πνζνηήησλ πεηξειαίνπ ζα γίλεηαη απφ εηδηθή 
επηηξνπή παξαιαβήο, ε νπνία έρεη ζπγθξνηεζεί κε ηελ 187/2014 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο, παξνπζία ηνπ αλάδνρνπ ή λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ. 

Πξηλ από θάζε παξαιαβή ε αξκόδηα επηηξνπή 
α. ζα ειέγρεη ηηο βάλεο ηνπ βπηηνθφξνπ νρήκαηνο, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη ζθξαγηζκέλεο κε 
εηδηθέο κνιπβδνζθξαγίδεο πνπ θέξνπλ θαζαξά ηα δηαθξηηηθά ζεκεία ηεο εηαηξείαο πνπ 
πξνκεζεχεη ην πεηξέιαην. 
β. Θα ζεκεηψλεη ζην έληππν παξαιαβήο ηε ζηάζκε θαη ηνλ αλαινγνχληα φγθν ηνπ 
πεηξειαίνπ πνπ ήδε ππάξρεη ζηε δεμακελή πξηλ ηελ πξνζζήθε ηνπ ππφ παξάδνζε 
πεηξειαίνπ. Δάλ ε παξάδνζε πεηξειαίνπ αθνξά πέξαλ ηεο κηαο δεμακελήο ε δηαδηθαζία 
απηή επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε κία απφ απηέο. 

Ζ αξκόδηα επηηξνπή γηα πξόζζεην έιεγρν, θαηά ηελ θξίζε ηεο, κπνξεί: 
α. Να κεηξά ην ζπλνιηθφ φγθν πεηξειαίνπ δηα' εκβαπηίζεσο ηεο αληίζηνηρεο κεηαιιηθήο 
νγθνκεηξηθήο ξάβδνπ ηελ νπνία είλαη ππνρξεσκέλν λα θέξεη ην φρεκα, ζε θαζέλα απφ ηα 
δηακεξίζκαηα απνζήθεπζε ηνπ πεηξειαίνπ παξαθνινπζεί δε ππνρξεσηηθά ηνπο ιηλνκεηξεηέο 
θαηά ηελ εθθέλσζε ηνπ πεηξειαίνπ. 
Β. Μεηά ηελ εθθέλσζε ε επηηξνπή κε ηελ εηδηθή νγθνκεηξηθή ξάβδν, βεβαηψλεηαη γηα ηελ 
πιήξε εθθέλσζε. 
Γ. Να κεηξά ηεο ζηάζκε ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνλ αληηζηνηρνχληα φγθν ζηε δεμακελή κεηά ηελ 
εθθφξησζε θαη λα ππνινγίδεη έηζη ηνλ πξαγκαηηθφ πνπ εθθνξηψζεθε ζε θάζε δεμακελή. Γηα 
ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξαγκαηηθνχ φγθνπ, ε επηηξνπή κπνξεί λα κεηξά θαη ηε ζεξκνθξαζία 
ηνπ ππφ παξάδνζε πεηξειαίνπ θαη λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο εάλ απηή ππεξβαίλεη 
ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Αληηθείκελν ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο είλαη: 

• Έιεγρνο ηεο έγθαηξεο θαη ζσζηήο πνζνηηθά εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή . 

• Έιεγρνο καθξνζθνπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ είδνπο, φπσο ρξψκαηνο θ.ι.π. 

• Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ κε ζχληαμε αληηζηνίρνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο, φπνπ 
ζα αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ην είδνο, ε πνζφηεηα θαη θάζε άιιν δηαθξηηηθφ γλψξηζκα 
ηνπ ρνξεγνπκέλνπ θαπζίκνπ θαη ζα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνλ Αλάδνρν. ε 
πεξίπησζε άξλεζήο ζα γίλεηαη ζρεηηθή παξαηήξεζε. 

• Ζ δηαπίζησζε παξάβαζεο ή απφξξηςεο ησλ παξαδηδφκελσλ εηδψλ, κε ζχληαμε 
αληηζηνίρσλ πξαθηηθψλ παξάβαζεο ή απφξξηςεο, ηα νπνία ζα απνζηέιινληαη 



ζηε ππεξεζία καο θαη ζηνλ αλάδνρν θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα θαησηέξσ 
ζηνηρεία: 

α)Ζκεξνκελία παξαγγειίαο  

β)Πνζφηεηα 

γ)Δίδνο 

δ)Πιήξεο αηηηνινγία ηνπ  ιφγνπ απφξξηςεο 
ε) Αλ δεκηνπξγήζεθε πξφβιεκα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΠΔΑΑ  
ζη)Δάλ ε παξάβαζε έρεη γίλεη θαη ζην παξειζφλ 
δ) Να   ππάξρεη   ε   ππνγξαθή  ηνπ αλαδφρνπ  ή   εθπξνζψπνπ   ηνπ   θαη   ηπρφλ 

παξαηεξήζεηο απηνχ θαη ζε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ λα αλαγξάθεηαη φηη αξλήζεθε 
λα ππνγξάςεη  

ε)   Αλ αληηθαηαζηάζεθε ην είδνο ζηελ ηαρζείζα πξνζεζκία 

ΑΡΘΡΟ 6ν 

ΠΟΗΟΣΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ -ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 

Α. Ο έιεγρνο δηαθξίλεηαη ζε: Α.1. Πνηνηηθφ θαη Α.2. Πνζνηηθφ 

• Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ζπλίζηαηαη: 

α) ηελ παξαηήξεζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ γηα ην θάζε είδνπο θαπζίκνπ ρξψκαηνο 
(π.ρ. πεηξέιαην ζέξκαλζεο θφθθηλν, πεηξέιαην θίλεζεο ζε θπζηθφ ρξψκα 
θηηξηλσπφ) . 

β) ηε ιήςε δεηγκάησλ θαη ηελ απνζηνιή ηνπο γηα εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ζηελ 

Αξκφδηα Υεκηθή Τπεξεζία. 
Ζ δεηγκαηνιεςία δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ηελ ψξα 
ηεο εθθφξησζεο φηαλ θξηζεί ζθφπηκν ή νπσζδήπνηε ζε θάζε πεξίπησζε 
ακθηβνιίαο γηα ηελ πνηφηεηα. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο δηελέξγεηαο εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ νη Δπηηξνπέο 
παξαιαβήο ιακβάλνπλ απ' επζείαο ηα δείγκαηα θαη ηα απνζηέιινπλ ζηελ 
αξκφδηα Υεκηθή Τπεξεζία ή θαινχλ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

Ζ δεηγκαηνιεςία γίλεηαη παξνπζία ηνπ βπηηνθνξέα ν νπνίνο ππνγξάθεη ζην 
πξαθηηθφ δεηγκαηνιεςίαο. ε πεξίπησζε πνπ ν βπηηνθνξέαο αξλεζεί λα 
ππνγξάςεη αλαγξάθεηαη ζην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο 

„
‟ν παξαδίδσλ ηα 

θαχζηκα αξλήζεθε λα ππνγξάςεη
‟
‟ θαη ε δεηγκαηνιεςία δηεμάγεηαη θαλνληθά. 

Ο βπηηνθνξέαο θαηά ηελ ψξα ηεο εθθφξησζεο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ζηελ 
επηηξνπή παξαιαβήο δείγκα ηνπ θαπζίκνπ πνζφηεηαο ελφο ιίηξνπ ην νπνίν ζα 
ιακβάλεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ δεηγκαηνιεςία ηεο παξ. (β), απφ ηνλ ζσιήλα 
εθθφξησζεο κεηά ηελ δηέιεπζε ησλ είθνζη πξψησλ ιίηξσλ φπσο νξίδεη ην άξζξν 
431 ηεο 14/89 Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο θαη ζα ζθξαγίδεηαη ελψπηνλ ηεο 
επηηξνπήο, ζην δείγκα ζα πξνζαξηάηαη εηηθέηα κε φια ηα ζηνηρεία πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ην ίδην άξζξν (π.ρ. είδνο θαπζίκνπ, πνζφηεηα αξηζκ. Γειηίνπ 
Απνζηνιήο θ.ι.π.). 
Σν δείγκα απηφ ζα θπιάζζεηαη απφ ηνλ Φνξέα κέρξη εμάληιεζεο ησλ θαπζίκσλ 
απφ ηελ δεμακελή. 
Ζ δηαθίλεζε θαη ε παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
Γηαηάμεηο. 

• Σέινο γηα ηνλ πνζνηηθφ έιεγρν παξαιαβήο ησλ θαπζίκσλ ζα πξέπεη 
πέξα απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο έλδεημεο ηνπ κεηξεηνχ ηνπ βπηηνθφξνπ 
λα    έρεη    ππνινγηζζεί    ε    ρσξεηηθφηεηα    ησλ    δεμακελψλ    πνπ 
απνζεθεχεηαη ην θαχζηκν θαη κε εηδηθέο βαζκνινγεκέλεο βέξγεο λα 
κεηξάηαη ην χςνο ηνπ θαπζίκνπ πξηλ θαη κεηά ηελ παξάδνζε. 



Σα χςε απηά ζα ζεκεηψλνληαη ζην Γειηίν Πψιεζεο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην 
άξζξν 387 ηεο 14/89 Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο γηα ηελ Γηαλνκή Πεηξειαίνπ 
Θέξκαλζεο θαη Κίλεζεο. 

Β.   ε πεξίπησζε κε θαλνληθνχ δείγκαηνο ζα γίλεηαη παξαπνκπή ζηνλ Δηζαγγειέα. 

Γ.    Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δεηγκάησλ δηαπηζησζεί φηη ην δείγκα είλαη κε θαλνληθφ ή κε 
θαλνληθφ - λνζεπκέλν, ηφηε ε δαπάλε ηνπ ειέγρνπ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν . 

ΑΡΘΡΟ 7ν 

ΠΛΖΡΩΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ 
Α. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά (είηε κε ηαθηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα είηε κε  

ρξεκαηηθφ έληαικα πξνπιεξσκήο), απφ ηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ ΠΔΑΑ σο εμήο: 

1. Μφιηο ζπκπιεξσζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο, ν αλάδνρνο κε αίηεζή ηνπ 
ηα ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία,  ε νπνία ζα θάλεη ηνλ έιεγρν θαη ζα 
ζπληάζζεη ηελ εληνιή πιεξσκήο. 

2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία ππνρξενχηαη κέζα ζε εμήληα (60) εκέξεο απφ ηεο ππνβνιήο 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ λα πιεξψζεη ηνλ αλάδνρν. 

Β. Σα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο, πνπ ζα ππνβάιινληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηελ αξκφδηα 
Τπεξεζία κε αίηεζε, είλαη ηα εμήο: 

1. Πξσηφθνιιν   νξηζηηθήο   πνζνηηθήο   θαη   πνηνηηθήο   παξαιαβήο,   ηεο   εθάζηνηε 
πξνκεζεπζείζαο πνζφηεηαο. 

2. Απνδεηθηηθφ Δηζαγσγήο ηνπ είδνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΠΔΑΑ. 

3. Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ εηο ηξηπινχλ πνπ λα θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 
 

4. Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ αλαδφρνπ, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε 
«Δμνθιήζεθε». 

5. Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα. 

Γ. Οη θξαηήζεηο επί ηεο αμίαο ησλ ρνξεγνπκέλσλ εηδψλ, νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ 
αλάδνρν, είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζήκεξα δε είλαη νη 
παξαθάησ: 
• ΤΠΔΡ Μ.Σ.Π.Τ. 3% 

• ΥΑΡΣΟΖΜΟ 2% επί ηνπ Μ.Σ.Π.Τ 

• ΟΓΑ ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ 20% επί ηνπ Υαξηνζήκνπ. 
• 0,10% ΤΠΔΡ ΣΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ (ζχκθσλα κε 

ηνλ Ν.4013/2011). 
• ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 1% (άξζξν 24 Ν.2198/1994) 

Ο ΦΠΑ βαξχλεη ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο –ΠΔΑΑ, 
ΔΦ 05072, ΚΑΔ 1512, «Πξνκήζεηα Καπζίκσλ Θέξκαλζεο θαη δαπάλεο Κνηλνρξήζησλ», 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014. 

Γ.   Σα  έμνδα  δεκνζίεπζεο ηεο Γηαθήξπμεο &  ηπρφλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ, 
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 



ΑΡΘΡΟ 8ν 

ΚΤΡΧΔΗ 

Α. ε πεξίπησζε πνπ απφ αλάγθε παξαιεθζεί έλα είδνο πνηνηηθά εθηξεπφκελν ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κπνξεί κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο 
Σξηκεινχο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκψλ θαη 
ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο ηεο  Γηεπζχλζεο Οηθνλνκηθψλ ηεο ΠΔΑΑ, λα 
θαζνξίζεη εθπηψζεηο επί ηεο ηηκήο ηνπ είδνπο θαη πέξαλ ηνχηνπ λα επηβάιιεη θαη πνηλή. 

Β. ε πεξίπησζε πνπ ζα θαζπζηεξήζεη ν Αλάδνρνο  λα παξαδψζεη ηα είδε ή παξαιείςεη λα 
παξαδψζεη νξηζκέλα απφ εθείλα πνπ ηνπ παξαγγέιζεθαλ, ή δελ ηα παξαδψζεη 
θαζφινπ, ή ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ησλ εηδψλ απφ ηελ επηηξνπή Παξαιαβήο θαη κε 
αληηθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ ηαρζείζα πξνζεζκία, ηφηε ε ππεξεζία καο κπνξεί λα 
αγνξάζεη απηά ή αληίζηνηρα πξντφληα απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, αθνχ πξνεγεζεί έξεπλα 
αγνξάο γηα ηηο ηηκέο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ εηδψλ, νπφηε ε ηπρφλ επηπιένλ δηαθνξά ηηκήο 
κεηαμχ ηεο ζπκβαηηθήο θαη ηεο εθ ηνπ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ αγνξάο, θαζψο θαη θάζε άιιε 
πξφζζεηε δαπάλε, πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αηηία απηή, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη 
θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ κεηά απφ απφθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

Γ. Γηα ηνλ παξαπάλσ θαηαινγηζκφ ζα πξέπεη ε ππεξεζία καο λα δηαβηβάζεη ην δειηίν 
παξαγγειίαο πξνο ην ζπκβαζηνχρν αλάδνρν, ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ παξάβαζεο, ην 
πξσηφθνιιν παξαιαβήο ησλ εηδψλ απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, Γειηίν Απνζηνιήο θαη ην 
Σηκνιφγην αγνξάο. 

Γ. Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο-ΠΔΑΑ γηα θάζε γεληθά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ 
ηνλ αλάδνρν, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, επηβάιεη ηηο 
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο απφ ην Ν.2286/95 θαη ην ΠΓ 118/2007 (ΚΠΓ), άξζξα 
32,33,34. 

Δ. Σα αλσηέξσ δηνηθεηηθά κέηξα, θπξψζεηο, είλαη αλεμάξηεηα ησλ ηπρφλ πνηληθψλ 
θπξψζεσλ, πνπ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ απφ ηα Γηθαζηήξηα. 

Σ. Σα πξφζηηκα, νη θαηαινγηζκνί θαη θάζε άιιε απαίηεζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαηά ηνπ 
αλαδφρνπ, ζα θξαηνχληαη, κεηά απφ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, απ' ηα πνζά πνπ 
έρεη λα πάξεη ν αλάδνρνο, ή απφ ηελ θαηαηεζεηκέλε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο ή ζα βεβαηνχληαη ζαλ Γεκφζην έζνδν θαη ζα εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο πεξί εηζπξάμεσο Γεκνζίσλ εζφδσλ. 

ΑΡΘΡΟ 9ν 

ΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΔΚΠΣΩΣΟΤ (άξζξν 34 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007) 

1. Ο Αλάδνρνο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε γηα λα 
ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή 
αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Σξηκεινχο 
Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 
δηαπξαγκάηεπζεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ηεο ΠΔΑΑ . 



2. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε 
ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ' απηή, εθφζνλ δελ εθηέιεζε ηελ 
πξνκήζεηα ησλ εηδψλ κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 26 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007. 

3. Ο Αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ 
ζχκβαζε φηαλ: 

α.  Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή  ε πξνκήζεηα ησλ εηδψλ δελ εθηειεζζήθαλ ή 
αληηθαηαζηάζεθαλ κε επζχλε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο , β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο 
βίαο. 

4. ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, 
επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 
Σξηκεινχο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ 
δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Οηθνλνκηθψλ ηεο ΠΔΑΑ, ε  νπνία 
ππνρξεσηηθά  θαιεί  ηνλ  ελδηαθεξφκελν  πξνο  παξνρή   εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή 
δηαδεπθηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α. Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. 

β. Δθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ αλαδφρνπ είηε απφ 
ηνπο ππφινηπνπο πξνκεζεπηέο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ ή είραλ θιεζεί 
γηα δηαπξαγκάηεπζε, είηε κε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, είηε κε δηαπξαγκάηεπζε, αλ 
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Κ.Π.Γ. 118/2007. Κάζε άκεζε ή 
έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ή ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα 
πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή. Ο θαηαινγηζκφο 
απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα πξνκήζεηα 
ησλ εηδψλ, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκφο ηνπ 
θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

γ. Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ  αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ 
πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2286/1995. Ο 
απνθιεηζκφο, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, επηβάιιεηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηθήο 
Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ, ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα 
παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ην 
δηαγσληζκφ. 

δ. Δίζπξαμε εληφθσο ηεο ηπρφλ πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε 
ζχκβαζε Αλάδνρν, είηε απφ πνζφ πνπ ηπρφλ δηθαηνχηαη λα ιάβεη, είηε κε θαηάζεζε ηνπ 
πνζνχ απφ ηνλ ίδην, είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο 
ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ 
Αλάδνρν κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε 
ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ 
εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα 
ηφθν ππεξεκεξίαο. 

5. ε πεξίπησζε πνπ ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ ζε βάξνο εθπηψηνπ αλαδφρνπ 
γίλεηαη κε ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή 
ηεο ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνίεο θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ 
ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ 

- 



ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην 
πξνο θαηαινγηζκφ πνζφ. 
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ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηβιέπεη ην πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηελ νξζή θαη άξηηα εθηέιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο. Τπνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 
λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ 
θηλδχλνπ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ φινπ ηνπ 
εμνπιηζκνχ αζθαιείαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. 
Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ εθπξνζψπσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηξίησλ πξνθεηκέλνπ λα 
απνθεπρζνχλ αηπρήκαηα θαζψο θαη γηα ηελ ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθαιείαο 
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ δεκηέο ζηηο πεξηνπζίεο ηξίησλ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή 
απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε γηα απνδεκίσζε απφ ηπρφλ αηπρήκαηα ή 
θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο νη νπνίεο νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα  ηνπ 
αλαδφρνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, κφλνο δε ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε 
πξφζσπα θαη πξάγκαηα είλαη ν Αλάδνρνο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο είλαη έλσζε ή θνηλνπξαμία, ηα κέιε πνπ απνηεινχλ 
ηελ έλσζε/θνηλνπξαμία ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε 
δηαθήξπμε θαη ηελ παξνχζα ζχκβαζε. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί 
θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλν ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία 
πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Σέινο, αλ θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο νπνηνδήπνηε απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο δελ 
κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή 
ιφγσ αλσηέξαο βίαο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ κέρξη πιήξνπο νινθιήξσζήο ηνπο. 

 

 Κπξώζεηο γηα παξάβαζε ησλ ππνρξεώζεσλ 

Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε χκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ 
πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εθφζνλ δελ εθηέιεζε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο κέζα ζηνλ 
θαζνξηζκέλν ρξφλν πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, 
ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην αξ. 26 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
 
ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ 
αξκνδίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, 
αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά νη θπξψζεηο ησλ άξζξσλ 32 θαη 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
 
Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηε ζχκβαζε φηαλ: 
α) ε ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή νη εξγαζίεο δελ εθηειέζηεθαλ, κε επζχλε ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο θαη 
β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
 
Λύζε ηεο ζύκβαζεο  
 
Ζ χκβαζε ιχεηαη απηνδηθαίσο θαη πξηλ ηελ πάξνδν ηεο ρξνληθήο ηεο δηάξθεηαο, ζε 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ηεζεί ππφ πηψρεπζε, πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία 
εμπγίαλζεο, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή 
γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ ή ηεζεί ζε αλάινγε θαηάζηαζε απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ 
γεγνλφησλ απηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ε εγγπεηηθή 
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο πξνπησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο 
εμπγίαλζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή αλάινγεο θαηάζηαζεο ελφο εθ 
ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή, φηαλ απηφο είλαη Έλσζε ή Κνηλνπξαμία ε 
ζχκβαζε δελ ιχεηαη θαη νη απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο απφ ηε ζχκβαζε βαξχλνπλ ηα 



ελαπνκείλαληα κέξε, εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. 
Δπίζεο ε χκβαζε ιχεηαη ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν εθιείςεη νιηθψο ή 
κεξηθψο ε αλάγθε εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ηνπ είδνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απφ ηνλ 
αλάδνρν, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή ε εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο δηαθφπηεηαη 
κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο παξαηηείηαη απφ νπνηαδήπνηε αμίσζε έλαληη ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, πιελ ηεο αμίσζήο ηνπ λα πιεξσζεί γηα ηηο ρνξεγεζείζεο κέρξη ηελ εκέξα 
δηαθνπήο πνζφηεηεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. 

ΑΡΘΡΟ 11
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Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο
 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηεηέζε απφ ηνλ Αλάδνρν εγγπεηηθή 
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνζνχ ………………… επξψ, ηεο ηξαπεδαο………………….. 
 ................................. , κε αξηζκφ ............................... θαη εκεξνκελία ............................... ,µε 
ρξφλν ηζρχνο κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο. 

Ζ εγγχεζε απηή επηζηξέθεηαη κεηά ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2286/95, θαζψο θαη ησλ Π.Γ. 
118/2007. 

Αξκφδηα δηθαζηήξηα γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο απφ ηε  ζχκβαζε είλαη απηά ησλ 
Αζελψλ. 

Ζ ζχκβαζε απηή έγηλε ζε ηξία (3) φκνηα πξσηφηππα, δηαβάζηεθε ζηνπο ζπκβαιινκέλνπο θαη 
ππνγξάθηεθε θαη απφ ηνπο δχν . 

νη ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

ΓΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗA ΑΣΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 
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Ο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΖ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 

 
 
 

ΓΖΜΟΘΔΝΖ ΜΠΑΡΟΤΣΑ 



 
B)  Τ Μ Β Α  Ζ  αξ….. 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ (ΑΠΛΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ ΒΔΝΕΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ) ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΑΚΧΝ 
ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 

 
 

ηελ Αζήλα ζήκεξα  ηελ ….ε ηνπ κελφο ……………….. έηνπο 2014, εκέξα ηεο εβδνκάδνο 
…………………. κεηαμχ: 
Α) Σνπ Ν.Π.Γ.Γ. (ΟΣΑ β‟ βαζκνχ) κε ηελ επσλπκία «Πεξηθέξεηα Αηηηθήο» πνπ έρεη ηελ έδξα 
ηνπ ζηελ Αζήλα, Λ. πγγξνχ 15-17, ΑΦΜ 997875116, ΓΟΤ ΚΑ΄ ΑΘΖΝΧΝ, 
εθπξνζσπνχκελνπ λνκίκσο απφ ηελ Αληηπεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο Ληιίθα Βαζηιάθνπ ηνπ 
Αρηιιέα, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. νηθ.39935/28-2-2013 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 
Αηηηθήο(ΦΔΚ 543/η.Β/7-3-2013) θαη  
Β) Σνπ/ηεο (θπζηθνχ πξνζψπνπ) ή ηεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία  

«………………………………..», (ΑΦΜ ……………, ΓΟΤ ……………..) πνπ εδξεχεη ζηελ 

(πεξηνρή), (νδφο, αξηζκφο), (Σ.Κ.) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ/ηελ (νλνκαηεπψλπκν 

εθπξνζψπνπ), κε βάζε ην Καηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη ην απφ ………………. πξαθηηθφ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ.), κε αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηνο 

……………….., απνθαινχκελε/νπ ζην εμήο αλάδνρνο, έρνληαο ππφςε:  

α)  Σελ ππ. αξηζκ. …………./ 2014 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: 
…………………), ε νπνία θαηαρσξήζεθε κε α/α ….. ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ 
πιεξσκήο ηεο Τπεξεζίαο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ζηελ ηέσο Ννκαξρία Αλαηνιηθήο Αηηηθήο.  
β) Σελ ππ. αξηζκ. ………../2013 (ΑΓΑ: …………………………..) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πεξί έγθξηζεο δαπάλεο, δηάζεζεο πίζησζεο δηελέξγεηαο 
αλνηθηνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη φξσλ ηνπ ηεχρνπο δηαθήξπμεο. 
γ) Σελ ππ. αξηζκ. …../2014 Γηαθήξπμε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο 
Οηθνλνκηθψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη 
δ) Σελ ππ. αξηζκ. ……/2014 θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: 

…………………………..).  

ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

Πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ ύκβαζεο- Αμία ύκβαζεο  

Ο πξψηνο ησλ ζπµβαιινµέλσλ αλαζέηεη ζην δεχηεξν ηελ πξνκήζεηα Τγξψλ Καπζίκσλ 
θίλεζεο ( Απιή Ακφιπβδε Βελδίλε θίλεζεο θαη Πεηξέιαην Κίλεζεο) γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ ησλ ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 
Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, ζχκθσλα κε ηνλ  παξαθάησ πίλαθα:  

 

Πίλαθαο ππεξεζηαθώλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 

Α/Α 
ΑΡΗΘΜΟ 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

ΔΗΓΟ ΟΥΖΜΑΣΟ 
ΜΑΡΚΑ/ 
ΔΜΠΟΡΗΚΖ 
ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΖΗΜΟΗ 
ΗΠΠΟΗ 

ΔΗΓΟ ΤΓΡΟΤ 
ΚΑΤΗΜΟΤ  
ΚΗΝΖΖ 

1 ΚΖΗ3055 ΦΟΡΣΖΓΟ PIAGGIO 7 ΒΔΝΕΗΝΖ 

2 ΚΖΟ6108 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ SUZUKI VITARA 14 ΒΔΝΕΗΝΖ 

3 ΚΖΟ6109 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ SUZUKI VITARA 14 ΒΔΝΕΗΝΖ 



4 ΚΖΗ3046 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ 
MITSHUBISHI 
PAJERO 14 

ΒΔΝΕΗΝΖ 

5 ΚΖΗ3163 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ SANTANA VITARA 11 ΒΔΝΕΗΝΖ 

6 ΚΖΗ7278 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ HYUNDAI H-1 16 ΒΔΝΕΗΝΖ 

7 KHI7288 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ 
SUZUKI GRAND 
VITARA 14 

ΒΔΝΕΗΝΖ 

8 KHI7333 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ SUZUKI LIANA 11 ΒΔΝΕΗΝΖ 

9 KHI7334 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ FIAT PANDA 4X4  9 ΒΔΝΕΗΝΖ 

10 KHI7335 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ FIAT PANDA 4X4  9 ΒΔΝΕΗΝΖ 

11 ΚΖΗ9643 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ BMW 520D 14 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

12 ΚΖΖ2182 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ FIAT SEDICI 11 ΒΔΝΕΗΝΖ 

13 ΚΖΖ2183 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ FIAT SEDICI 11 ΒΔΝΕΗΝΖ 

14 ΚΖΖ2184 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ FIAT SEDICI 11 ΒΔΝΕΗΝΖ 

15 ΚΖΖ2235 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ NISSAN X-TRAIL  14 ΒΔΝΕΗΝΖ 

16 ΚΖΖ2236 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ NISSAN X-TRAIL  14 ΒΔΝΕΗΝΖ 

17 ΚΖΖ2237 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ NISSAN X-TRAIL  14 ΒΔΝΕΗΝΖ 

18 ΜΔ102405IX 

ΔΚΚΑΦΔΑ ΚΑΗ 
ΦΟΡΣΧΣΖ(ΣΤΠΟΤ 
JCB) 

NEW HOLLAND 
LB 90B-4PT 97 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

19 ΜΔ354ΚΤ 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΣΗΚΟ 
ΜΖΥΑΝΖΜΑ 

NISSAN DEMAN 
DIA NA 105 33 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

 

 
εκείσζε: 
1. Ο εθνδηαζκφο κε πγξά θαχζηκα ησλ Τπεξεζηαθψλ Ορεκάησλ θαη Μεραλεκάησλ έξγνπ 

ζα γίλεηαη απφ ηα/ην πξαηήξηα/ν θαπζίκσλ ηνπ πξνκεζεπηή. 
2. Tν είδνο ηνπ πγξνχ θαπζίκνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θάζε νρήκαηνο. 
3.   Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αληηθαηάζηαζεο ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ νρεκάησλ ή/θαη κεραλεκάησλ έξγνπ απφ ηα αλαθεξφκελα ζηνπο σο άλσ 
πίλαθεο κε άιιν/άιια κε πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ αληηθαηάζηαζεο (κε 
αλαιπηηθή αλαθνξά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ/ησλ λένπ/λέσλ νρεκάησλ) ζηνλ πξνκεζεπηή. 
 

Δίδνο Τγξνύ Καπζίκνπ 
Πνζόηεηα 

(Λίηξα) 

Απιή Ακόιπβδε Βελδίλε θίλεζεο  15.500,00 

Πεηξέιαην Κίλεζεο 4.000,00 
 

Πνηόηεηα θαη ραξαθηεξηζηηθέο ηδηόηεηεο 

Σν είδνο ησλ θαπζίκσλ πνπ ζα ρξεηαζζεί γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ νρεκάησλ ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο είλαη : 
 
α) Απιή Ακφιπβδε Βελδίλε θίλεζεο  
β) Πεηξέιαην Κίλεζεο 
 
Οη πξνδηαγξαθέο ησλ θαπζίκσλ (θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) θαζνξίδνληαη απφ ηηο 
εθάζηνηε ζρεηηθέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ 
Κξάηνπο θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε απηέο ησλ Κξαηηθψλ Γηπιηζηεξίσλ. 

 
Υξόλνο δηάξθεηαο ύκβαζεο 
 
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα αξρίζεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν, 
εθφζνλ απηφο πξνζέιζεη εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο, άιισο κεηά απφ 10 εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 



αλαθνίλσζεο (ζρεηηθέο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Π.Γ. 118/2007).  
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη έλα(1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο κε δηθαίσκα ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο λα ηελ παξαηείλεη κνλνκεξψο γηα ηξεηο(3) κήλεο κεηά ηελ ιήμε ηεο κε 
ηνπο ίδηνπο φξνπο (θαη εθφζνλ θαηά ην ρξφλν ηεο παξάηαζεο δελ ζα ππάξρεη ππέξβαζε ηεο 
πνζφηεηαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα θαπζίκνπ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε θαη ηελ 
δηαθήξπμε). 
Ο Αλάδνρνο παξαηηείηαη απφ θάζε αμίσζε ηνπ έλαληη ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ηπρφλ  
απμνκείσζε ηνπ ρνξεγνχκελνπ είδνπο. Ζ ΠΔΑΑ δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν 
ηεο πνζφηεηαο ηνπ είδνπο πνπ αλαγξάθεηαη  ζηελ δηαθήξπμε θαη ζηε ζχκβαζε .Ζ Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξνκήζεηαο ησλ αλσηέξσ εηδψλ απφ απνζέκαηα ηνπ Γεκνζίνπ 
ή απφ δσξεέο θιπ, ρσξίο λα γελλάηαη αμίσζε απνδεκίσζεο εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Παξάδνζε – Παξαιαβή 

Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ θίλεζε 
ησλ ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ  ππαιιήινπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 
πξνο ηνλ αλάδνρν. Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 26-34 ηνπ Π.Γ. 
118/2007.Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ, ζα γίλεη απφ ηελ αξκόδηα 
επηηξνπή παξαιαβήο, κε ζχληαμε πξαθηηθνχ νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο 
παξαιαβήο.Γηα ηελ παξαιαβή ησλ εθάζηνηε ππφ παξάδνζε εηδψλ, ε αξκφδηα επηηξνπή 
παξαιαβήο κπνξεί λα απνθαζίζεη ηε δηελέξγεηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ. 118/2007, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ νπνίνπ, ζα πξνβαίλεη ζηελ 
παξαιαβή ή κε ησλ πιηθψλ. 
 

Σίκεκα 

 Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζα πιεξψλεη ηελ αμία ηεο παξαδηδφκελεο ζηα νρήκαηά ηεο απφ 
ηνλ πξνκεζεπηή Απιήο Ακφιπβδεο Βελδίλεο θίλεζεο θαη ηνπ Πεηξειαίνπ Κίλεζεο, ζηελ 
εθάζηνηε δηακνξθνχκελε κέζε ιηαληθή ηηκή ηνπ είδνπο, ηεο πεξηνρήο, θαηά ηελ εκέξα 
παξάδνζεο απηνχ, φπσο νξίδεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
www.fuelprices.gr.κε πνζνζηφ έθπησζεο …………% (ηνηο εθαηφ). 
 

ε πεξίπησζε αδπλακίαο πηζηνπνηήζεσο ηεο ηηκήο, γηα ηηκή ζα ιακβάλεηαη ε 
εγγχηεξα κέζε ιηαληθή πηζηνπνηεκέλε ηηκή. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη θξαηήζεηο ζα ππνινγίδνληαη ζηελ  αλσηέξσ ηηκή κεηά ηελ 
αθαίξεζε ηεο έθπησζεο θαη ηνπ Φ.Π.Α. 
 Σν παξαπάλσ πνζνζηφ έθπησζεο ζα ηζρχεη γηα φιε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο θαζψο θαη ηελ ηπρφλ παξάηαζή ηεο. 
 

Πιεξσκή – Κξαηήζεηο 

 Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά(είηε κε ηαθηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα 
είηε κε ρξεκαηηθφ έληαικα πξνπιεξσκήο ) θαη µε βάζε ηα λφµηµα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο 
θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Π.∆. 118/2007 θαη ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία, γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην ∆εµφζην 
θαη ηα Ν.Π.∆.∆. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ιπ.). 
  Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα δηελεξγείηαη θαηφπηλ ππνβνιήο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ αλάδνρν, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρεη ζπληειεζηεί ε 
νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ. 
      Οη λφκηκεο θξαηήζεηο ζα ππνινγίδνληαη ζηελ Μέζε Ληαληθή Σηκή πψιεζεο ησλ εηδψλ, ηεο 
πεξηνρήο, θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο απηψλ, φπσο νξίδνληαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ 
Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.fuelprices.gr, κεηά απφ ηελ αθαίξεζε ηεο έθπησζεο θαη ηνπ 
Φ.Π.Α. θαη ζα επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.      
     Οη θξαηήζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν (ζχκθσλα θαη κε ην ην ππ΄αξηζκ. 
2/74007/0026/17-9-2013 έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο-Γεληθή Γηεχζπλζε 
Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ/Γ/λζε 26ε πληνληζκνχ θαη Διέγρνπ Δθαξκνγήο 
Γεκνζηνινγηζηηθψλ Γηαηάμεσλ)  είλαη νη αθφινπζεο: 
- Τπέξ Μ.Σ.Π.Τ. 3% 
- Υαξηφζεκν 2% επί ηνπ Μ.Σ.Π.Τ., 

http://www.fuelprices.gr/
http://www.fuelprices.gr/


- Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 0,10% 
- Πξνβιεπφκελνο θφξνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 (Φφξνο εηζνδήκαηνο 1%).  
 
Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο βαξχλεηαη κε ηνλ Φ.Π.Α. 23% θαη ηνλ ΟΓΑ 20% επί ηνπ 
ραξηνζήκνπ(ραξηφζεκν 2% επί ηνπ ΜΣΠΤ).  
Οη θξαηήζεηο ππέξ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ γηα ηα θαχζηκα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηα 
κεραλήκαηα έξγσλ επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
Ζ δαπάλε βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο – 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, Δ.Φ. 05072, ΚΑΔ 1511 «Πξνκήζεηα Καπζίκσλ 
θαη Ληπαληηθψλ», νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014.  
 

Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απηήο, ν Αλάδνρνο, θαηέζεζε ηελ ππ΄ αξηζκ.  
……………. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνζνχ ……………..€, ηνπ πηζησηηθνχ 
ηδξχκαηνο …………………., µε ρξφλν ηζρχνο κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο. 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ, κεηά 
ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο.  

Αλσηέξα Βία 

Σα κέξε δελ επζχλνληαη έλαληη αιιήισλ γηα ηελ αζέηεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ή ηελ 
αδπλακία ηνπο λα εθπιεξψζνπλ ππνρξεψζεηο ηνπο απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ε αζέηεζε ή ε αδπλακία ηνπο απηή νθείιεηαη ζε γεγνλφο αλσηέξαο βίαο. 
Σα κέξε ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ φια εθείλα ηα πξφζθνξα κέηξα πνπ επξίζθνληαη εληφο 
ησλ νξίσλ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο γηα λα ζπκκνξθσζνχλ φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα θαη 
πιεξέζηεξα ζηνπο παξφληεο φξνπο. 
Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε 
πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά 
µε ζαθήλεηα θαη αηηηνινγεκέλα θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα απαξαίηεηα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Λνηπέο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ 

Ο αλάδνρνο: 
Τπνρξενχηαη λα επηβιέπεη ην πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηελ νξζή θαη άξηηα εθηέιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο. 
Τπνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο πεξί 
πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ θαη είλαη 
ππεχζπλνο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ 
αζθαιείαο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζσζηή θαη αζθαιή εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. 
Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ εθπξνζψπσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηξίησλ πξνθεηκέλνπ λα 
απνθεπρζνχλ αηπρήκαηα θαζψο θαη γηα ηελ ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθαιείαο 
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ δεκίεο ζηηο πεξηνπζίεο ηξίησλ. 
 
Κπξώζεηο γηα παξάβαζε ησλ ππνρξεώζεσλ 

Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε χκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ 
πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εθφζνλ δελ εθηέιεζε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο κέζα ζηνλ 
θαζνξηζκέλν ρξφλν πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, 
ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 26 ηνπ Π.Γ. 118/2007.ηνλ πξνκεζεπηή πνπ 
θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε 
δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 
ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά νη 
θπξψζεηο ησλ άξζξσλ 32 θαη 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007.Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο 
απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηε ζχκβαζε φηαλ: 
α) ε ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ε πξνκήζεηα δελ εθηειέζηεθε, κε επζχλε ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο θαη 
β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
 
 
 
 



 
 

Γεληθνί όξνη 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο δχν ζπµβαιιφµελνπο, ελζσκαηψλεη ηε 
ζπλνιηθή ηνπο ζπκθσλία σο πξνο ην αληηθείκελν, ην νπνίν ξπζκίδεη θαη θαηαξγεί απηνδηθαίσο 
νπνηαδήπνηε πξνγελέζηεξε ζπλαθή πξφηαζε, πξνζθνξά, δήισζε βνπιήζεσο, εγγπεηηθή 
δήισζε ή ζπκθσλία έγγξαθε ή πξνθνξηθή. 
ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ.  
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε γηα απνδεκίσζε απφ 
ηπρφλ αηπρήκαηα ή θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο πνπ νθείινληαη ζε 
ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, κφλνο δε ππεχζπλνο γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα θαη πξάγκαηα είλαη ν αλάδνρνο.  
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο είλαη έλσζε ή θνηλνπξαμία, ηα κέιε πνπ απνηεινχλ ηελ 
έλσζε/θνηλνπξαμία ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε θαη ηελ ζχκβαζε. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ 
επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλν ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ 
κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο νπνηνδήπνηε απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο 
δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ιφγσ αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν 
ή αλσηέξαο βίαο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ κέρξη πιήξνπο νινθιήξσζήο ηνπο. 
ε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηνπ αλαδφρνπ ή ζέζεψο ηνπ ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο 
δηαρείξηζεο, εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδηθαίσο 
απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ γεγνλφησλ απηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε 
κηαο εθ ησλ αλσηέξσ θαηαζηάζεσλ ελφο εθ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο ε ζχκβαζε 
δελ ιχεηαη θαη νη απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε.   
Ζ ζχκβαζε ιχεηαη ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγσ εθιείςεη νιηθψο ή κεξηθψο ε 
αλάγθε εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απφ ηνλ αλάδνρν νπφηε ζηελ 
πεξίπησζε απηή ε εθηέιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ δηαθφπηεηαη κε απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. ηελ πεξίπησζε 
απηή ν αλάδνρνο απηφο παξαηηείηαη απφ νπνηαδήπνηε αμίσζε έλαληη ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, 
πιελ ηεο αμίσζήο ηνπ λα πιεξσζεί γηα ηηο ρνξεγεζείζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία δηαθνπήο 
πνζφηεηεο πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο.  
Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο παξέρεη ην δηθαίσκα 
ζηε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε. Λχζε ηεο ζχκβαζεο µε θαηαγγειία 
επέξρεηαη µε ηελ πεξηέιεπζε ηεο θαηαγγειίαο ζην αληηζπµβαιιφµελν Μέξνο. Δηδηθφηεξα ζε 
πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξψζεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο θαη γεληθά δελ ζπµµνξθσζεί µε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ 
Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο – Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζε θαηαγγειία, µε ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε. ε 
πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαηαπίπηεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ελψ 
ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκά ηεο λα δεηήζεη θαη θάζε ηπρφλ πεξαηηέξσ 
απνδεκίσζε ιφγσ δεκίαο ηεο απφ ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ή απφ ηε κε ζπκκφξθσζε 
ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 
Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη νπζηψδεηο. 
     Σν θείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην 
ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο, εθηφο θαηάδεισλ 
ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ, ζχκθσλα µε ην άξζξν 24 παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
      Χο  πξνο ηα ινηπά επί κέξνπο ζέκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνκεζεηψλ ηζρχνπλ ηα 
αλαθεξφκελα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη 
ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» φπσο  ηξνπνπνηήζεθε θαη ηνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο 
Πξνκεζεηψλ  Γεκνζίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.  
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θαη ν αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζε 
θάζε δηαθνξάο ζρεηηθήο κε ηε ζχκβαζε, πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπο ή κεηαμχ ηεο 
επηηξνπήο παξαιαβήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ 
εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο ή εμ‟ αθνξκήο ηεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη 
ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί θηιηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, απηή δηεπζεηείηαη βάζεη ηεο 
Διιεληθήο λνκνζεζίαο θαη αξκφδηα ζα είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. 



     Ζ ζχκβαζε ζπληάρζεθε ζε ηξία (3) αληίηππα, έλα (1) γηα ηνλ αλάδνρν θαη δχν (2) γηα ηε 
Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ, Σκήκα Πξνκεζεηψλ, ην πεξηερφκελφ ηεο αλαγλψζηεθε θαη 
βεβαηψζεθε απφ ηνπο ζπµβαιινµέλνπο θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο : 
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