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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της Οδηγίας 24/2014/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την 

κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147). 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114), 

όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85). 

6. Tις διατάξεις του Ν. 4605/19 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 

σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που 

δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και 

αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

7. N. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 

των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας 

και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 

»(Α΄369). 
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8. Το γεγονός ότι έχει οριστεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η  

15/06/2022. 

9.  Την εισήγηση της Υπηρεσίας. 

 

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 

Κατόπιν ερωτήματος περί διευκρινήσεων της μελέτης «Προμήθεια Καυσίμων οχημάτων και 

μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ » με Α.Μ 1/2022 της Διεύθυνσης ΣΜΑ :   

ΕΡΩΤΗΜΑ : 

 Με το παρόν θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να μας διευκρινίσετε επί ποιας τιμής του 

Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, θα υπολογίζεται η ποσοστιαία 

προσφερόμενη στο διαγωνισμό έκπτωση, καθώς στη σελ. 5 παρ. 1.3 της Διακήρυξης με ΑΠ 

5489, αναφέρετε : «Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής που μεταφράζεται με ποσοστό έκπτωσης επί της 

Μέσης Χονδρικής Τιμής του προσφερόμενου είδους…», ομοίως στη σελ. 30 παρ. 2.4.4 

αναφέρετε : «Στην οικονομική προσφορά αναφέρεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί 

τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης χονδρικής τιμής πώλησης του 

προσφερόμενου είδους.», ενώ στη σελ. 19 «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» της Μελέτης Νο 

1/2022 αναφέρετε : «Για τον υπολογισμό της συνολικής δαπάνης ελήφθη η Μέση Λιανική Τιμή 

του πετρελαίου κίνησης…» 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, το οποίο θα ληφθεί 

υπόψη θα πρέπει να αναγράφεται ως ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε 

διαμορφούμενης μέσης χονδρικής τιμής πώλησης του προσφερόμενου είδους, όπως 

αναγράφεται στην σελ. 5 παρ. 1.3 και ομοίως στη σελ. 30 παρ. 2.4.4 της Διακήρυξης. 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα « ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ και 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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