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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ελευσίνα, 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π.E. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 78
Ταχ. Κώδικας  : 19200  ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Πληροφορίες   :  Μαρία Λιόση
Τηλέφωνο        :  213 2047 008
E-Mail         : maria.liosi@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ: 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης 
βενζίνης και πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και 
μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπ. 
Φ.Π.Α.»

Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. Τον ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις»,

3. Tον ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

5. Το άρθρο 99 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση 
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης 
Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις»,

6. Τον ν. 4623/2019 (Α΄ 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», 

7. Τον ν. 4625/2019 (Α΄ 139) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες 
διατάξεις»,  

8. Το π.δ. 145/2010 (Α΄ 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
9. Το π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
10. Την υπ. αρ. 76928/09-07-2021 9Β΄3075) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση Ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου     Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.),
11. Την υπ’ αρ. 2/2022 (63957Λ7-ΓΜ8) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την εκλογή τακτικών 

και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής,
12. Τις υπ’ αρ. 864073/19.10.2021 (Β΄4832), 23612/12.01.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 9) και 450172/01.06.2022 – όπως 

διορθώθηκε (Β΄ 3255) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με ορισμό Αντιπεριφερειαρχών και 
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής / Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων / Παράταση θητείας 
Αντιπεριφερειαρχών.

13. Την υπ. αρ. 178/2021 (ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση 
Προγράμματος Προμηθειών-Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022»,

14. Την υπ. αρ. 179/2021 (660Ι7Λ7-Ξ7Χ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση 
προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022» 
(169047/30-12-2021 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί επικύρωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 
2022), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

15. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 283023/09-04-21 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Μετακίνηση 
προϊσταμένης τμήματος και ορισμός της ως Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης»,
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16. Το με αριθ. πρωτ. 68765/30-03-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής με 
θέμα: «Γενικές Οδηγίες», 

17. Την υπ’ αριθ. 1262/2022 (6ΞΧ77Λ7-ΣΛΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με 
θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 37.200,00€ συμπ. ΦΠΑ, για την προμήθεια υγρών 
καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων, 
φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής», 

18. Την αριθ. πρωτ. 619520/30-06-2022 (65ΧΜ7Λ7-Κ9Δ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία 
δεσμεύτηκε το ποσό των 12.400,00€ συμπ. του Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ 1511, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2245 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Φορέα,

19. Την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες των 
υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης 
Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 
78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως την 21/07/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρες 08:00 έως 15:00 έγγραφες 
σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και 
πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής, συνολικού ύψους 37.200,00€ συμπ. Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος.

Α. Περιγραφή του αντικειμένου 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου 
κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, 
συνολικού ύψους 37.200,00€ συμπ. Φ.Π.Α.  όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) (θετικό ή αρνητικό) επί της 
εκάστοτε διαμορφούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής προϋπολογισμού 37.200,00 €, για την ανάδειξη αναδόχου που θα 
αναλάβει την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των 
υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

Η Μέση Λιανική Τιμή κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fuelprices.gr και της 
ιστοσελίδας της Περιφέρειας Αττικής. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να 
υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014  (ΦΕΚ 93/τ.Α΄/2014).

Η Μέση Λιανική Τιμή περιλαμβάνει τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα αφαιρείται με εσωτερική αφαίρεση, στη συνέχεια από 
το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται το δοθέν ποσοστό έκπτωσης και στο προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα 
υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης) θα 
πρέπει να διαθέτουν πρατήριο υγρών καυσίμων σε ακτίνα μικρότερη των έξι (6) χιλιομέτρων από το κτήριο 
στο οποίο στεγάζεται η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα).

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι 
κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

«Προσφορά για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης) για τις 
ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής»

Συνολικός προϋπολογισμός 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Επίσης εντός του ανωτέρου φακέλου, θα πρέπει να κατατεθούν από τον υποψήφιο (εις διπλούν) τα  κάτωθι:

http://www.fuelprices.gr/
http://www.fuelprices.gr/
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1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986  (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία θα δηλώνει ότι:

α) Δέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης συμπεριλαμβανομένων και των Παραρτημάτων 
αυτής, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα,

β) Θα προμηθεύσουν το σύνολο των ειδών όπως αναφέρονται κατωτέρω και
γ) Πλήρη Δ/νση όπου βρίσκεται το πρατήριο καυσίμων όπου θα εφοδιάζονται τα οχήματα της Π.Ε. 

Δυτικής Αττικής.

H ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση αφορά:

α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τον/τους διαχειριστή/ές.

β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

γ)  Στις περιπτώσεις συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, το φυσικό πρόσωπο.
ε)  Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τους νόμιμους εκπροσώπους τους.  
Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση δύναται να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ΄

Η Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να φέρει ημερομηνία υπογραφής μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
υποβολή προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής  από αρμόδια διοικητική αρχή ή 
τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη, σύμφωνα με το Ν.4250/2014, άρθρο 3.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 
άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016 ήτοι:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα 
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεοκοπίας.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(I.K.E.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές.
β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Στις περιπτώσεις συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, το φυσικό πρόσωπο.
ε) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

3. Καταστατικό εταιρείας (εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα).

4. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και τις 
μεταβολές της, αν πρόκειται για Φυσικά Πρόσωπα ή ατομική επιχείρηση. 

5. Πιστοποιητικό μέλους σε ισχύ της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η., αν πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα. 

6. Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ της εταιρείας και του νομίμου εκπροσώπου σε 
περιπτώσεις Ο.Ε. και Ε.Ε.

Σημείωση: Τα εν λόγω (6) ανωτέρω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο 
υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή τους.

Β. Υποχρεώσεις Αναδόχου

1.  Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις 
της Αναθέτουσας αρχής.
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2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 
ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

3. Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων ή 
προστεθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθεί από 
τυχόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες 
υποχρεώσεις.

4.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής ή και κάθε 
τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Δ/νση της Αναθέτουσας Αρχής. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας παροχή υπηρεσιών, που 
συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης.

Γ. Χρόνος εκτέλεσης – Διάρκεια – Διακοπή σύμβασης

1. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι το χρονικό διάστημα από τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης (105/2020 
20SYMV007868081) και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 37.200,00€ συμπ. Φ.Π.Α. 

2. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής για οποιοδήποτε λόγο 
εκλείψει ολικώς η ανάγκη της προμήθειας, στην οποία αφορά η παρούσα. Στην περίπτωση αυτή η 
εκτέλεση της σύμβασης διακόπτεται μονομερώς και αζημίως με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

3. Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να διακόψει τη συναφθείσα σύμβαση, κατά τα οριζόμενα και στην ανωτέρα 
παράγραφο, πριν από τη λήξη της, χωρίς ο προμηθευτής να δύναται να αξιώσει οποιαδήποτε 
αποζημίωση.

4. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από την Τριμελή Επιτροπή για τον Τεχνικό Έλεγχο και την 
Παραλαβή Εργασιών και πάσης φύσεως υλικών και υγρών καυσίμων κίνησης των οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

5. Η Σύμβαση τροποποιείται, παρατείνεται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Αποκλειστική υποχρέωση του Αναδόχου είναι η τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας σε 
περίπτωση που χρησιμοποιήσει προσωπικό για την ολοκλήρωση της παρούσας ή μέρος της.

Δ. Κρατήσεις – Πληρωμή

Ο ανάδοχος θα εκδίδει συγκεντρωτικό τιμολόγιο στο τέλος έκαστου μηνός. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει  με 
τακτικό ένταλμα πληρωμής με την παράδοση του συνόλου των ειδών  για την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής 
Αττικής. Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά από την έκδοση στο όνομα του προμηθευτή του χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής που θα εκδοθεί και σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το 
Νόμο δικαιολογητικών και εντός των οριζομένων από το Ν.4152/2013 παρ. Ζ προθεσμιών.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
 

• Τιμολόγιο
• Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των προσφερόμενων υπηρεσιών από την 

αρμόδια  επιτροπή.
• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
• Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία για την εκκαθάριση της εν λόγω 

δαπάνης. 
Οι νόμιμες κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο.
Kατά την εξόφληση της δαπάνης θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος νόμιμος φόρος εισοδήματος, ο οποίος δεν 
αποτελεί κράτηση υπέρ τρίτων.   
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 

Η δαπάνη των 37.200,00€ θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1511  με ποσό 12.400,00€ προϋπολογισμού 2022 και ποσό 
24.800,00€ προϋπολογισμού 2023, του Ειδικού Φορέα 0672.
 

Ε. Λοιπά στοιχεία
Μειοδότης θα αναδειχτεί αυτός που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. βάσει του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης (%) θετικού ή αρνητικού, 
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με βάση το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται 
όλοι οι ζητούμενοι όροι.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της οικονομικής προσφοράς είναι έως τις 21/07/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
15:00.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 22/07/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. 
από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α., Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτήριο επί της 
οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.patt.gov.gr στη 
διαδρομή Ενημέρωση-Διαγωνισμοί-Διακηρύξεις/Προσκλήσεις.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΡΟΔΑΝΘΗ ΜΗΛΙΑΡΑ

http://www.patt.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ & ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και 
πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής.
Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβαν γνώση και 
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι: 
α) Δέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα και
β) Θα προμηθεύσουν το σύνολο των ειδών όπως αναφέρονται κατωτέρω
γ) Πλήρη Δ/νση όπου βρίσκεται το πρατήριο καυσίμων όπου θα εφοδιάζονται τα οχήματα της Π.Ε. Δυτικής 

Αττικής. 

Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες των 
υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής

ΚΑΕ Περιγραφή Προμήθειας

ΚΑΕ 1511
(Προϋπολογισμός 

37.200,00€) 

Προμήθεια υγρών καυσίμων 
κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και 

πετρελαίου κίνησης) για τις 
ανάγκες των υπηρεσιακών 
οχημάτων, φορτηγών και 

μηχανημάτων έργου της Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής

Η χορήγηση της βενζίνης κίνησης αμόλυβδη και του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται από τα/το πρατήρια/ο 
καυσίμων του προμηθευτή. 

Οι προδιαγραφές των υγρών καυσίμων κίνησης (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) θα πρέπει να είναι σύμφωνες 
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. βάσει του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης 
(%) θετικού ή αρνητικού.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες των 
υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)

ΚΑΕ 1511
Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης 
βενζίνης και πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες των 
υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων 
έργου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής

……………………………………

……………………………………

(αριθμητικώς και ολογράφως)

Η παρούσα προσφορά μου με δεσμεύει μέχρι και την ολοκλήρωση της σύμβασης.

Με την παρούσα δεσμεύομαι ότι τα υγρά καύσιμα (κίνησης – θέρμανσης), που θα διαθέσω τηρούν τις 
προδιαγραφές της ελληνικής & κοινοτικής νομοθεσίας.

Στο ποσοστό έκπτωσης που προσφέρω έχω συμπεριλάβει τις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες με βαρύνουν και 
καμία απαίτηση οικονομική ή άλλη δεν έχω από την Περιφέρεια Αττικής:

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς με τα ζητούμενα της παρούσας πρόσκλησης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……………

                                                                                 ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ
                                                  

                                                                                 ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

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): Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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:

α) Δεσμεύομαι για την τήρηση όλων των όρων της αριθμ.: ………../….-….-2022 Πρόσκλησης Υποβολής 
Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων και των Παραρτημάτων αυτής.

β) Θα προμηθεύσουν το σύνολο των ειδών όπως αναφέρονται κατωτέρω
γ) Πλήρη Δ/νση όπου βρίσκεται το πρατήριο καυσίμων όπου θα εφοδιάζονται τα οχήματα της Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

Ημερομηνία:    ………  - ………….-2022
Ο – Η Δηλ………..
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(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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