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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των δαπανών της Δ/νσης Β/θμιας 
Εκπ/σης και του πρώην  ΚΕΔΔΥ Γ΄ Αθήνας (νυν 1ο και 2ο ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας), αρμοδιότητας 
της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας, συνολικής δαπάνης ποσού 3.001,00 € συμπ. ΦΠΑ. 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  όπως  τροποποιήθηκε  και 
ισχύει με το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010)  «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», 
όπως  τροποποιήθηκε  με  την  αρ.  37419/13479/08-05-2018  (ΦΕΚ  1661/τ.Β΄/11-05-2018) 
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αρ. 121/2018 
Απόφασης  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Περιφέρειας  Αττικής  περί  τροποποίησης-
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

3. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 6.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες».

5. Το  Ν.  3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010)  «Ενίσχυση της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2011/85/ΕΕ)  –  δημόσιο  λογιστικό  και  άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» όπως διορθώθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Το  Ν.  4250/2014  (ΦΕΚ  74/τ.Α΄/26-03-2014)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα  –  Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.»
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9. To Π.Δ 161/2000 (ΦΕΚ 145/Α/26-06-2000)  «Μεταβίβαση στις  νομαρχιακές  αυτοδιοικήσεις 
αρμοδιοτήτων  τοπικού  ενδιαφέροντος,  που  αφορούν  την  πρωτοβάθμια  και  δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση » άρθρο 1, παρ. 3, όπως διαμορφώθηκε με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-
2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης », άρθρο 283, παρ.3.

10. Την παρ. 3 της υπ’ αρ. 4367/8-12-2001 (ΦΕΚ 174/Β/2001) στην οποία εξειδικεύεται η έννοια 
των λειτουργικών δαπανών του αρθρ. 1 παρ.3 του ΠΔ 161/2000 (ΦΕΚ 145 Α’).

11. Το  Ν.  4547/2018  (ΦΕΚ  102/τ.Α΄/12-06-2018)  «Αναδιοργάνωση  των  δομών  στήριξης  της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

12. Το  υπ’  αρ.  Φ.31.1/53/206591/Ε3  (ΦΕΚ  5440/τ.Β΄/05-12-2018)  Απόφαση  Υπουργού  και 
Υφυπουργού  Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  «Διαπίστωση  της  παύσης  λειτουργίας 
υπηρεσιών  και  οργανικών  μονάδων  και  της  έναρξης  πλήρους  λειτουργίας  των  Κέντρων 
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)»

13. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014)  σύμφωνα με το οποίο: 
«Το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο αρθρ. 41 του π.δ 173/1990 και στο άρθρο 42 της υπ’ αρ.  
11389/1993  απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών  (ΕΚΠΟΤΑ),  στους  διαγωνισμούς  πετρελαιοειδών,  
υπολογίζεται  στη διαμορφούμενη,  για  το εκάστοτε  είδος,  μέση τιμή της περιοχής του Παρατηρητηρίου  
Τιμών Υγρών Καυσίμων του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας,  όπως  αυτή  ορίζεται  στη  
διακήρυξη του διαγωνισμού. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%»

14. Την υπ’ αρ. 66/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα  «Εκλογή  Τακτικών  και  Αναπληρωματικών  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής».

15. Την υπ’ αρ.  οικ.  48105/6-3-2017 (ΦΕΚ 114/ΟΥΔΔ/10-3-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη 
Αττικής με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής».

16. Την  υπ’  αρ.  οικ.  130459/2-7-2018  (ΦΕΚ  2780/τ.Β/12-07-2018)  Απόφαση  Περιφερειάρχη 
Αττικής, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, 
σε  Περιφερειακούς  Συμβούλους  της  Περιφέρειας  Αττικής  και  παροχή εξουσιοδότησης «Με 
εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής.

17. Την  υπ’ αρ.  162/2017  (ΦΕΚ  1718/τ.Β΄/18-05-2017)  Απόφαση  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιότητας για απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του ν. 
4412/2016 στην Οικονομική Επιτροπή».

18. Τις υπ’ αρ.  424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-ΠΓ7),  83/2018 (ΑΔΑ: 61397Λ7-9ΓΓ) και 180/2018 
(ΑΔΑ:  62Μ97Λ7-3ΙΡ)  Αποφάσεις  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  περί  έγκρισης 
Προγράμματος Προμηθειών  Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018.

19. Το υπ’ αρ. 1182-Κ/19-09-2018 έγγραφο του Κέντρου Διαφ/γνωσης, Διάγνωσης & Υποστήριξης 
(ΚΕΔΔΥ) Γ΄  Αθήνας,  με  το  οποίο  μας  γνωστοποιείται  η  ανάγκη προμήθειας  2.500 λίτρων 
πετρελαίου θέρμανσης.

20. Το  υπ’ αρ.  16714/24-09-2018  έγγραφο  της  Δ/νσης  Β/θμιας  Γ΄  Αθήνας,  με  το  οποίο  μας 
γνωστοποιείται η ανάγκη προμήθειας 2.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης.

21. Την υπ’ αρ. 2750/2018 (ΑΔΑ: Ω5Θ37Λ7-Π2Ψ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 
« Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 11.400,00 €, συμπ. ΦΠΑ, πολυετής 
υποχρέωση,  για  την  προμήθεια  Υγρών Καυσίμων:  α)Κίνησης  (Αμόλυβδη  Βενζίνη)  για  την 
κάλυψη  των  αναγκών των  υπηρεσιακών οχημάτων  της  Π.Ε  Δυτικού  Τομέα  Αθηνών (ποσό 
6.000,00 €) και β) Θέρμανσης (Πετρέλαιο) για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Β/θμιας 
Εκπ/σης και του ΚΕΔΔΥ, Γ΄ Αθήνας (ποσό 5.400,00 €)».

22. Την υπ’ αρ. 3311/2018 (ΑΔΑ: ΩΡΝ57Λ7-6ΣΛ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 
«Α) Την μερική ανάκληση της Απόφασης Ο.Ε. υπ’ αριθ. 2750/2-10-2018, κατά το σκέλος (β) 
που  αναφέρεται  στην  προμήθεια  πετρελαίου  θέρμανσης  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της 
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Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης και του ΚΕΔΔΥ, Γ΄ Αθήνας, πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 
5.400,00€, Β) Την Ανάκληση της Απόφασης Ο.Ε. υπ’ αριθ.  3099/23-10-2018 σχετικά με τη 
μερική ανάκληση ποσού 1.000,00€ της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με αρ.πρωτ. 578/3-1-
2018,  λόγω  προμήθειας  πετρελαίου  θέρμανσης  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  Δ/νσης 
Β/θμιας  Εκπ/σης  και  του  ΚΕΔΔΥ,  Γ΄  Αθήνας,  αρμοδιότητας  Π.Ε.Δ.Τ.  Αθήνας  και  η  οποία 
αποτελεί  λειτουργική  και  όχι  πάγια δαπάνη,  Γ)  Τη μερική  ανάκληση ποσού 1.672,33€,  της 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με αρ.πρωτ. 578/3-1-2018, «πληρωμή καυσίμων θέρμανσης 
και  λοιπών  δαπανών  κοινοχρήστων  έτους  2018»,  ως  προς  τα  καύσιμα  θέρμανσης  που 
αποτελούν λειτουργική και όχι πάγια δαπάνη, Δ) Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
συνολικού  ποσού 1.671,33€,  συμπ.  ΦΠΑ,  ως  ανεκτέλεστο  της  Σύμβασης  43/2016  κατά  το 
μέρος που αφορά την Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών και Ε) Την έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης συνολικού ποσού 3.001,00€, πολυετής  υποχρέωση, για την προμήθεια  πετρελαίου 
θέρμανσης  στις  Δ/νσεις  Β/θμιας  Εκπ/σης  και  του  ΚΕΔΔΥ,  Γ΄  Αθήνας,  αρμοδιότητας  της 
Π.Ε.Δυτικού Τομέα Αθήνας».

23. Την υπ’ αρ. πρωτ. 251905/14-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΝΘΛ7Λ7-Η9Ω, ΑΔΑΜ: 18REQ004218471) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 3377 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης Περιφέρειας  Αττικής,  η οποία 
βαρύνει τον ΚΑΕ 151201 του ειδικού φορέα 03072.

24. Την  υπ’  αρ.  πρωτ.  2519/03-01-2019  (ΑΔΑ:  687Ω7Λ7-1ΛΠ,  ΑΔΑΜ:  18REQ004325104) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,  η οποία καταχωρήθηκε με α/α 148 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης Περιφέρειας  Αττικής,  η οποία 
βαρύνει τον ΚΑΕ 151201 του ειδικού φορέα 03072.

25.  Η ανωτέρω προμήθεια  προϋπολογίζεται  στο  ποσό των 3.001,00 €  συμπ.  ΦΠΑ,  πολυετής 
υποχρέωση, και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 151201, έτους 2019 του Ειδικού Φορέα 03072.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Όλους  τους  ενδιαφερόμενους  οικονομικούς  φορείς,  που  δραστηριοποιούνται  στο 
αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία 
της  Διεύθυνσης  Οικονομικών  Περιφερειακής  Ενότητας  Δυτικού  Τομέα  Αθηνών,  Τρώων  1  & 
Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ.  213 2114417, 213 2100359,  fax 213 2114420, μέχρι την 
22-01-2019   ημέρα   Τρίτη   και ώρα 14.00 μ.μ  ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, 
για την 

        Προμήθεια  πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των δαπανών της Δ/νσης Β/θμιας 
Εκπ/σης και του πρώην  ΚΕΔΔΥ Γ΄ Αθήνας (νυν 1ο και 2ο ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας), αρμοδιότητας 
της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας, συνολικής δαπάνης ποσού 3.001,00 € συμπ. ΦΠΑ.

με κριτήριο κατακύρωσης  το   μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης   επί τοις εκατό (%), το οποίο μπορεί   
να είναι  και    αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει  το 5%.   Το ποσοστό έκπτωσης υπολογίζεται  στην   
εκάστοτε διαμορφούμενη,    μέση λιανική τιμή περιοχής   κατά την ημέρα παράδοσης του είδους,   
όπως  ορίζεται  στο  Παρατηρητήριο  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  & 
Ανταγωνιστικότητας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση   http://www.fuelprices.gr  .   

 Η μέση λιανική τιμή περιλαμβάνει τον Φ.Π.Α. 24%. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα  είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται.
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Αντικείμενο  της  παρούσας  είναι  η  προμήθεια  πετρελαίου  θέρμανσης  για  την  κάλυψη  των 
δαπανών της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης και του πρώην ΚΕΔΔΥ Γ΄ Αθήνας (νυν 1ο και 2ο ΚΕΣΥ Γ΄ 
Αθήνας),  αρμοδιότητας της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας. 

2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη 
οικονομική προσφορά μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα Πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να  κλειστός 
και  σφραγισμένος, με την  ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ»,  να φέρει  τη σφραγίδα του 
υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
«Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των δαπανών της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης  
και του πρώην ΚΕΔΔΥ Γ΄ Αθήνας (νυν 1ο και 2ο ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας), προϋπολογιζόμενης δαπάνης  
ποσού 3.001,00 € συμπ. ΦΠΑ».  

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία, ΑΦΜ, Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail.) 

Οι προφορές των συμμετεχόντων πρέπει να περιέχουν τα κάτωθι:

 Οικονομική προσφορά   (εις διπλούν, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο)  

 Υπεύθυνη δήλωση (εις διπλούν, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο), της παρ. 4 του άρθρου 
8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με την οποία θα δηλώνεται ότι:

 Δεσμεύονται για την τήρηση όλων των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.

Η   Υπεύθυνη δήλωση    δύναται   να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του   Παραρτήματος Α΄.  

Σύμφωνα με το Ν.4250/2014, άρθρο 3, η ημερομηνία υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων 
πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας  υποβολής  των  προσφορών  και  δεν  απαιτείται  βεβαίωση  του  γνησίου  της 
υπογραφής από αρμόδια  διοικητική αρχή ή τα  ΚΕΠ, ακόμα και  αν  άλλως ορίζεται  στην 
εκάστοτε προκήρυξη.  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες  για χρονικό διάστημα 180 ημερών.

Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  από  τον  ανωτέρω  προβλεπόμενο  χρόνο, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του οικονομικού φορέα.

Μειοδότης  θα  αναδειχθεί  ο  οικονομικός  φορέας  ο  οποίος  θα  προσφέρει    το    μεγαλύτερο   
ποσοστό  έκπτωσης    επί  τοις  εκατό  (%),  το  οποίο  μπορεί  να  είναι  και  αρνητικό  χωρίς  να   
υπερβαίνει  το  5%. Το  ποσοστό  έκπτωσης  υπολογίζεται  στην  εκάστοτε  διαμορφούμενη,  μέση 
λιανική τιμή περιοχής, κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, όπως ορίζεται στο Παρατηρητήριο 
Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.
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3. ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

 Στην τιμή προσφοράς, για το ζητούμενο είδος (Πετρέλαιο Θέρμανσης), πρέπει να αναγράφεται 
ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις  εκατό  (%),  το  οποίο  μπορεί  να  είναι  και  αρνητικό  χωρίς  να 
υπερβαίνει το 5%. Το ποσοστό έκπτωσης υπολογίζεται στην εκάστοτε διαμορφούμενη,  μέση 
λιανική  τιμή  περιοχής κατά  την  ημέρα  παράδοσης  του  είδους,  όπως  ορίζεται  στο 
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

 Μειοδότης  αναδεικνύεται  ο  προσφέρων  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  επί  της  Μέσης 
Λιανικής Τιμής για το ζητούμενο είδος (Πετρέλαιο Θέρμανσης).

 Η έκπτωση θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

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

Τα καύσιμα αλλά και οι διαδικασίες μεταφοράς ή/και διάθεσής τους στην Περιφέρεια Αττικής 
πρέπει  να  συμφωνούν  με  τα  εκάστοτε  ισχύοντα  πρότυπα  ασφάλειας,  με  την  ελληνική  και 
ευρωπαϊκή νομοθεσία.

5. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση του είδους εντός 24 ωρών από τη σχετική έγγραφη 
ειδοποίηση της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών.

Για  την μεταφορά και  διάθεση των καυσίμων θέρμανσης  στον τόπο παράδοσης,  η  δαπάνη 
βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο και καμία επιπλέον απαίτηση οικονομική ή άλλη δεν 
μπορεί να έχει από την Περιφέρεια Αττικής.

Σε περίπτωση μεταστέγασης Υπηρεσιών ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
μεταφοράς  και  παράδοσης  καυσίμων  και  θα  ενημερωθεί  εγγράφως  &  εγκαίρως  για  τη  νέα 
τοποθεσία  παράδοσης  καυσίμων.  Σε  περίπτωση  μεταστέγασης  Υπηρεσιών  η  δαπάνη  για  την 
μεταφορά  και  διάθεση  των  καυσίμων  βαρύνει  αποκλειστικά  και  μόνο  τον  ανάδοχο  και  καμία 
επιπλέον απαίτηση οικονομική ή άλλη δεν μπορεί να έχει από την Περιφέρεια Αττικής.

Οι Ταχυδρομικές διευθύνσεις των υπηρεσιών όπου θα παραδοθούν τα καύσιμα, είναι οι κάτωθι:

6. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της και η συμβατική αξία 
θα ισούται με την προϋπολογισθείσα, ήτοι του ποσού των   3.001,00 €   συμπ. ΦΠΑ.   

 Σε  κάθε  περίπτωση,  εάν  η συμβατική  αξία  εξαντληθεί  πριν  τη  διάρκεια  του  ενός  έτους,  η 
σύμβαση λύεται  αυτοδίκαια.

 Σε περίπτωση, που κατά την παρέλευση του ενός έτους δεν έχει εξαντληθεί η συμβατική αξία, η 
ισχύς της σύμβασης παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι και την εξάντλησή της. 

Υπηρεσία παραλαβής Τόπος παράδοσης

Δ/νση Β/θμιας Εκπ. Γ΄ Αθήνας Θηβών 401, Αιγάλεω

πρώην ΚΕΔΔΥ Γ΄ Αθήνας
(νυν 1ο και 2ο ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας)

Θηβών 250, Αιγάλεω
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Η  ποιοτική  και  ποσοτική  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνεται  από  τις  αρμόδιες  Επιτροπές 
παραλαβής ειδών και υπηρεσιών, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής των ειδών. 

Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση 
απόσυρσης  μέρους  ή  όλου  του  εξοπλισμού  ή  για  οποιοδήποτε  άλλο  λόγο  εκλείψει  ολικώς  ή 
μερικώς η ανάγκη προμήθειας των ειδών του αναδόχου που αφορά την παρούσα πρόσκληση, οπότε 
στην περίπτωση αυτή η προμήθεια των ειδών διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  πραγματοποιείται  τμηματικά  ανά  παράδοση και  μετά  την 
έκδοση του τιμολογίου, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα οποία είναι τα εξής:

1. Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή.
2. Τιμολόγιο  Πώλησης 
3. Πιστοποιητικά  Φορολογικής  και  Ασφαλιστικής  Ενημερότητας  καθώς και  οποιοδήποτε  άλλο 

έγγραφο  τυχόν  ζητηθεί  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  που  διενεργούν  τον  έλεγχο  και  την 
πληρωμή.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο:

1. 0,06% επί  της  συνολικής  αξίας  προ ΦΠΑ, υπέρ της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων.

2. Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρου τέλους.
3. υπέρ ΟΓΑ 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήμου.
4. 0,06%  επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της ΑΕΠΠ.
5. Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρου τέλους 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ.
6. υπέρ ΟΓΑ 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήμου.
7. Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 Φόρος Εισοδήματος (1%).

Οι νόμιμες κρατήσεις θα υπολογίζονται στην Μέση Λιανική Τιμή κατά την ημέρα παράδοσης του 
είδους,  όπως  ορίζεται  στο  Δελτίο  Πιστοποίησης  Τιμών  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και 
Ανταγωνιστικότητας, μετά την αφαίρεση της έκπτωσης και  του Φ.Π.Α.

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

    Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 151201 με ποσό 3.001,00 € (πολυετής υποχρέωση).

8.  ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προ της κατακύρωσης, ο μειοδότης  υποχρεούται, κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας,  να 
προσκομίσει τα κάτωθι:

 Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης.  
 Άδεια λειτουργίας (εμπορίας & διακίνησης καυσίμων) του πρατηρίου ή της εταιρείας από 

την αρμόδια Διοικητική Αρχή
 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.

Το  ως άνω απόσπασμα  αφορά:
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α) στις περιπτώσεις εταιρειών Ε.Π.Ε., O.E., Ε.Ε. και ΙΚΕ τον/τους διαχειριστή/ές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

 Φορολογική ενημερότητα
 Ασφαλιστική ενημερότητα

Η αποσφράγιση  των  οικονομικών  προσφορών  θα    πραγματοποιηθεί  την  23-01-2019  ημέρα   
Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού 
Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 

Τυχόν  διευκρινίσεις  σχετικά  με  τους  όρους  της  παρούσας  Πρόσκλησης  παρέχονται  από  την 
Υπηρεσία.

Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς είναι διαθέσιμη στη Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα 
Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών (Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος), και στο Διαδίκτυο 
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.  gr  .

Κοινοποίηση:
 Αυτοτελής Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης

Τμήμα Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης, site@patt.gov.g  r  
(με την παράκληση να αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής)
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Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης 

Παναγιώτα Παπαθανάση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Πόλη Οδός Αριθμός Τ.Κ

 Τηλέφωνο Fax Εmail

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Δεσμεύομαι για την τήρηση όλων των όρων της υπ’ αρ.: οικ. ………../……-……-2019 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς της 
ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, σχετικά με  την προμήθεια  πετρελαίου θέρμανσης  για την κάλυψη των δαπανών της Δ/νσης 
Β/θμιας Εκπ/σης και του πρώην ΚΕΔΔΥ Γ΄ Αθήνας (νυν 1ο και 2ο ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας), αρμοδιότητας της Π.Ε. Δυτικού Τομέα 
Αθήνας, συνολικής δαπάνης ποσού 3.001,00 € συμπ. ΦΠΑ.  

Ημερομηνία:  ………………          /         /2019

Ο – Η Δηλ………..

Υπογραφή  

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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