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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ – 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) ΤΩΝ ΟΚΤΩ (8) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΉΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΘΕ 
ΜΗΝΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.440,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α.(24%).
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/τ.Α΄/19-7-2018 ) «Μεταρρύθμιση 
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - 
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις».

3. Την με αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β΄1661) Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - 
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επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής».

4. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
112/τ.Α΄/13-07-2010).

5. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις».

6. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική 
Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα το άρθρο 6 παρ.14.

7. Τον Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» με τον οποίο προσαρμόστηκε η 
ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2001/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 67/τ. Α΄) «Φορολογία 
εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 
4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

9. Tον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/τ.Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις , Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.318/1992(ΦΕΚ161/τ. 
Α΄/1992) και λοιπές ρυθμίσεις».

10.Τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ93/τ.Α΄/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

11.Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12.Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13.Τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ.Α΄/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας».

14.Τον Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/τ.Α΄/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».

15.Τον Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

16.Τον Ν. 4811/2021 (ΦΕΚ 108/τ. Α’/2021) «Απλούστευση του πλαισίου 
άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας 
Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας 
και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την 
ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».
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17.Τον ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός , απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων , ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις 
για την ανάπτυξη , τις υποδομές και την υγεία » (Α΄36).

18.Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες». 

19.Την με αρ. 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/τ.Β΄/2017) Απόφαση των Υπουργών 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών 
«Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών 
εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».

20. Την με αρ. 179/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ) με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου 
Δράσης 2022».

21.Την με αρ. 169047/30-12-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με θέμα «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022 της Περιφέρειας Αττικής».

22.Την με αριθμ. 178/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα:  
«Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και παροχή 
υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής έτους 2022» (ΑΔΑ: ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ).

23.Την υπ’ αριθμ. 17/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6ΝΞΤ7Λ7-Κ56) με θέμα «Έγκριση της 1ης 
Τροποποίησης (αναμόρφωσης) του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2022» και την υπ΄ αριθμ. 28194/03-03-2022 Απόφαση 
επικύρωσης αυτής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

24.Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 5 του Α΄ Μέρους του ν. 4623/2019 
«Στις περιφέρειες, ως «αρμόδια υπηρεσία» κατά την έννοια της παραγράφου 2  
του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (Α’ 147) για ποσά έως είκοσι χιλιάδες 
(20.000) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., νοείται ο περιφερειάρχης. , όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν.4625/2019.

25.Την με αρ. 499022/2-9-2019 (ΥΟΔΔ' 688) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής / Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» 

26.Την με αρ. πρωτ. 457959/1-7-2020 (Β’ 2763) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, 
Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Αττικής», σύμφωνα με την οποία μεταβιβάστηκε η άσκηση των 
αρμοδιοτήτων όπως προβλέπονται στο άρθρο 5, παρ. 19 του Ν.4323/2019 
στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών.

27.Την με αρ. 624277/31-8-2020 (ΥΟΔΔ' 699) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής » .
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28.Την με αρ. 1002357/28-12-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 
1077/ΥΟΔΔ/2020) «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας 
Αττικής».

29.Την με αρ. 526516/26-06-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 
494/ΥΟΔΔ/2021) «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας 
Αττικής».

30.Την υπ’ αριθμ. 625207/23-07-2021 ΦΕΚ3353/Τ.Β 26-07-2021 Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών 
Περιφέρειας Αττικής – Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών – Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 457959/1-7-2020 Απόφασης του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες , 
Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Αττικής».

31.Την υπ’ αριθμ. 864073/14-10-2021, ΦΕΚ4832/Τ.Β/19-10-2021 Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες , 
Περιφερειακούς Συμβούλους , στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας 
Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη 
» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων , Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της 
Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.

32.Τη με αρ. πρωτ. 450172/20-05-22 (ΦΕΚ 2697/τ. Β΄) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους στον Εκτελεστικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας 
Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους 
Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας 
Αττικής», όπως ισχύει.

33.Την υπ’ αριθμ. 3373/390/20-03-75 (Φεκ. 349/τ.Β’/1975) Απόφαση του 
Υπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και την τροποποιητική της 
4993/745/24-04-75 «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, 
αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ., των 
αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ».

34.Την υπ’ αρ. 5025/4220/30-01-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΓΟΡ1Κ-Ο3Π) Απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Εξαίρεση από την απόσυρση 
επιβατικών οχημάτων άνω των 1400cc της Περιφέρειας Αττικής».

35.Την υπ’ αρ. 554/2022 (ΑΔΑ: ΨΖΣΛ7Λ7-ΤΧΔ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με θέμα την συγκρότηση Ειδικής 
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών επισκευής, 
συντήρησης, οποιουδήποτε τεχνικού ελέγχου, προμήθειας των απαιτούμενων 
ανταλλακτικών, λιπαντικών και λοιπών υλικών ή εξαρτημάτων των 
υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και 
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της παραλαβής των ασφαλιστήριων συμβολαίων και της βενζίνης αμόλυβδης 
για χρονικό διάστημα ενός έτους.

36.Το από 19/05/2022 έγγραφο του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της 
Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Νήσων σύμφωνα με το οποίο μας γνωρίζει το 
αίτημα των οδηγών των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Νήσων για πλύσιμο 
(εσωτερικό – εξωτερικό) των οκτώ (8) υπηρεσιακών οχημάτων και ενός (1) 
φορτηγού μία φορά κάθε μήνα κατά τη διάρκεια ενός έτους. Επιπρόσθετα 
επισημαίνεται η ανάγκη πλυσίματός τους, τα οποία χρησιμοποιούνται 
καθημερινά για μεταφορά δειγμάτων τροφίμων και πόσιμου νερού 
προκειμένου να ελεγχθούν από την αρμόδια υπηρεσία. Τα εν λόγω 
υπηρεσιακά οχήματα χρησιμοποιούνται επίσης από την Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων σε δύσβατες περιοχές 
(χωματόδρομους, ελαιοκομικές περιοχές κλπ) και ως εκ τούτου απαιτείται 
εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο.

37.Το από 19/05/2022 Πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής των εργασιών επισκευής, συντήρησης, οποιουδήποτε τεχνικού 
ελέγχου, προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών, λιπαντικών και 
λοιπών υλικών ή εξαρτημάτων των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής καθώς και της παραλαβής των ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων και της βενζίνης αμόλυβδης σύμφωνα με το οποίο προεγκρίνεται 
το πλύσιμο των οκτώ (8) υπηρεσιακών οχημάτων και ενός (1) φορτηγού μία 
φορά κάθε μήνα για ένα έτος.

38.Την με αρ. πρωτ. 447274/20-05-2022 εισήγηση με θέμα: «Έγκριση δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης ποσού 1.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για 
την κάλυψη της ανάγκης πλυσίματος (εσωτερικό – εξωτερικό) των οκτώ (8) 
υπηρεσιακών οχημάτων και ενός (1) φορτηγού της Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής μία φορά κάθε μήνα για ένα έτος».

39. Τη με αριθμ. 1052/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6ΞΘΞ7Λ7-Χ0Β), με την οποία εγκρίθηκε η 
δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την παρούσα.

40.Τη με αρ. πρωτ. 619544/30-06-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με 
ΑΔΑ: ΨΓΠ77Λ7-Ν2Ο ) ύψους 1.440,00€ στον ΚΑΕ 0839.01 του Ε.Φ.08072 
οικ. έτους 2022 από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 2132 και α/α βεβ. 2484  στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής.

ΚΑΛΕΙ
Tους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται 
επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας και λειτουργούν κατάλληλα 
διαμορφωμένο αδειοδοτούμενο συνεργείο, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη 
οικονομική προσφορά για το πλύσιμο (εσωτερικό και εξωτερικό) των οκτώ (8) 
υπηρεσιακών οχημάτων και ενός (1) φορτηγού της Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ), μία φορά κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα ενός έτους, 
με τη διαδικασία ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
       Ο προϋπολογισμός είναι 1.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
(24%).    
      Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ, για το 
πλύσιμο (εσωτερικό και εξωτερικό)  των οκτώ (8) υπηρεσιακών οχημάτων 
και ενός (1) φορτηγού της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής μία φορά κάθε μήνα για ένα έτος όπως αυτά περιγράφονται  στο  
Κεφάλαιο Α (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ), υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτή δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη και καλύπτονται 
οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης.
      Προσφορά, που δεν περιλαμβάνει το πλύσιμο όλων των οχημάτων, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
  
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της παρούσας Πρόσκλησης είναι το πλύσιμο (εσωτερικό και 
εξωτερικό) των οκτώ (8) υπηρεσιακών οχημάτων και ενός (1) φορτηγού της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τον 
κάτωθι πίνακα μία φορά κάθε μήνα για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού 
1.440,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). 
       

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΣ

1. ΚΗH 3284 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
DAIMLER 
CHRYSL

E 200 KOMPRESSOR

2. ΚΗΙ 3408 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ RENAULT MEGANE

3. ΚΗΙ 9669 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KIA MOTORS 

CORP
LD H CERATO

4. ΚΗΟ 5424 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
KIA MOTORS 

CORP
SPORTAGE

5. ΚΗO 6108 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI VITARA

6. ΚΗΙ 7082 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SKODA FABIA COMBI
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7. ΚΗΥ 6329 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FORD WERKE FIESTA

8. ΚΗΥ 6332 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OPEL ZAFIRA

9. ΚΗΥ 6471 ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
       Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με 
οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5  & 
Κάστορος, Τ.Κ. 18545, Πειραιάς 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με 
απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην 
παραπάνω Δ/νση μέχρι την  02-08 -2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ.
      Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 
είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.   
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι 
(120) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών.
 
Γ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
       Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν, επί αποδείξει, υποχρεωτικά στην 
ελληνική γλώσσα έγγραφη οικονομική προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, για το πλύσιμο (εσωτερικό και 
εξωτερικό ) των οκτώ (8) υπηρεσιακών οχημάτων και ενός (1) φορτηγού της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής μία φορά κάθε μήνα 
για ένα έτος όπως αυτά αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

       
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς  τα 
ακόλουθα στοιχεία:

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Αττικής, Γενική 

Δ/νση Οικονομικών, Δ/νση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων, Τμήμα Προμηθειών).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.
δ. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (Όνομα/Επωνυμία, Ταχυδρομική 
Διεύθυνση, Τηλέφωνο).

       Η  καταγραφή της τιμής της Προσφοράς των συμμετεχόντων δύναται να 
συνταχθεί σύμφωνα με το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
πρόσκλησης, όπου θα αναφέρεται:
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• η προσφερόμενη τιμή σε € χωρίς ΦΠΑ αριθμητικώς για την εργασία 
ενός (1)  πλυσίματος ανά υπηρεσιακό όχημα,

• το κόστος σε  € χωρίς ΦΠΑ αριθμητικώς για δώδεκα (12) πλυσίματα 
ανά υπηρεσιακό όχημα,

• το συνολικό κόστος σε  € χωρίς ΦΠΑ για δώδεκα (12) πλυσίματα για 
όλα τα οχήματα αριθμητικώς και ολογράφως. 

• το συνολικό κόστος σε € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για  δώδεκα 
(12)πλυσίματα για όλα τα οχήματα (το οποίο δε θα υπερβαίνει την 
ανώτατη προϋπολογισθείσα δαπάνη) αριθμητικώς και ολογράφως.

 Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε 
έκπτωση ή μείωση και δεν  θα υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 
εκτός από το Φ.Π.Α.
 Σε περίπτωση που η συνολική τιμή υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα 
δαπάνη η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται. 

Ο προσφέρων, μαζί με την οικονομική του προσφορά, θα προσκομίσει τα 
κάτωθι:

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 
75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της 
υπογραφής , στην οποία θα δηλώνεται ότι:

1.  η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης, τους οποίους έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της και το Παράρτημα, που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της,

2.  αναλαμβάνει, σε περίπτωση που αναδειχτεί ανάδοχος, το πλύσιμο 
(εσωτερικό και εξωτερικό) όλων των υπηρεσιακών οχημάτων που 
αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) μία 
φορά κάθε μήνα για χρονικό διάστημα ενός έτους, 

3.  διαθέτει  άδεια λειτουργίας σε ισχύ.

2) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως :
• Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με 

μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),
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• Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και τις τροποποιήσεις του 
(για διαγωνιζόμενους  με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.),

• Ιδρυτική πράξη, τις τροποποιήσεις της και τα αποδεικτικά 
δημοσιεύσεως τους στο Γ.Ε.Μ.Η. (για διαγωνιζόμενους με μορφή 
Ι.Κ.Ε.)

• Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία και τις μεταβολές της (για τα φυσικά πρόσωπα).

       Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο όπου 
στεγάζεται το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον 
Πειραιά (5ος όροφος),  την 03-08-2022, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 10:00πμ.

         Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 
παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων (τηλέφωνο επικοινωνίας :2132601624).

 Δ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ
      Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά τον έλεγχο και την εκκαθάριση 
της δαπάνης με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομά του 
από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής, αφού πιστοποιηθεί η 
καλή εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας από την αρμόδια επιτροπή  που έχει 
συγκροτηθεί για την παρακολούθηση και παραλαβή των εργασιών επισκευής, 
συντήρησης, οποιουδήποτε τεχνικού ελέγχου, προμήθειας των απαιτούμενων 
ανταλλακτικών, λιπαντικών και λοιπών υλικών ή εξαρτημάτων  των 
υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και 
της παραλαβής των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και της βενζίνης αμόλυβδης  
υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των 
απαιτούμενων από τον Νόμο δικαιολογητικών. 

     Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 
- Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας  
- Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 
- Αποδεικτικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας του 

αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία.

Τον  Ανάδοχο θα βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις.

      Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής (24%).
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     Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2022, Ειδικός Φορέας 08072 - ΚΑΕ 083901 συνολικού 
ύψους 1.440,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

      α.  Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό 
και θα εγγυάται για την τεχνική ορθότητα των εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν στα υπηρεσιακά οχήματα, εξυπηρετώντας τις ανάγκες σε 
πλύσιμο όλων των οχημάτων (εσωτερικό-εξωτερικό).
     β. Η εκτέλεση του πλυσίματος θα γίνεται κατόπιν υποδείξεως και 
παρακολούθησης από την αρμόδια επιτροπή.
     γ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης 
ποιότητας παροχή των υπηρεσιών που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας 
Πρόσκλησης.
       δ. Οι εργασίες του πλυσίματος θα γίνονται κάθε μήνα ,χρησιμοποιώντας 
κάθε φορά κατάλληλα απορρυπαντικά, για όλα τα οχήματα εσωτερικά και 
εξωτερικά  το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την τηλεφωνική ή 
έγγραφη παραγγελία.
      ε. Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 3373/390/20-3-75 (ΦΕΚ349/τ.Β/1975) Απόφαση 
του Υπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης  και την τροποποιητική της 
4993/745/24-4-75 «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, 
αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ, των 
αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ.   
     ζ. Η παρακολούθηση των εργασιών του Αναδόχου και η πιστοποίηση της 
εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, θα γίνεται με ευθύνη του αρμόδιου οργάνου 
της Περιφέρειας Αττικής με σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας. 
     η. Σε περίπτωση απόσυρσης για οποιοδήποτε λόγο κάποιων οχημάτων θα 
ακυρώνεται το πλύσιμο αζημίως για την Περιφέρεια.
     θ. Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών πλυσίματος υποχρεούται να 
τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.
     ι. Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να 
εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα 
αντίθετο με το συμφέρον της αναθέτουσας αρχής.    
     ια. Κατά την εκτέλεση της ανάθεσης εφαρμόζονται α) οι διατάξεις του 
Ν.4412/2016 β)οι όροι της παρούσας πρόσκλησης γ)συμπληρωματικά ο Αστικός 
Κώδικας.

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
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Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής 
www.patt.gov.gr.

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ

- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων 
- Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής 

Εξυπηρέτησης - Τμήμα Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης 
(με την παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Αττικής)
email: site@patt.gov.gr

http://www.patt.gov.gr/
mailto:site@patt.gov.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

του οικονομικού φορέα ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

με έδρα…………………………………………., οδός ……………………………αριθμ……..

Τ.Κ. ………………, ΑΦΜ …………………………, ΔΟΥ ……………………………………….

τηλέφωνα επικοινωνίας ……………………………………………φαξ ……………………...

E-mail ……………………………………………………………………………………………….

Η παρούσα προσφορά αφορά την εργασία πλυσίματος υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. 

Νήσων της Περιφέρειας Αττικής ως ακολούθως:

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ 

ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ)

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ 
ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

1. ΚΗH 3284

2. ΚΗΙ 3408

3. ΚΗΙ 9669

4. ΚΗΟ 5424

5. ΚΗO 6108

6. ΚΗΙ 7082

7. ΚΗΥ 6329

8. ΚΗΥ 6332

9. ΚΗΥ 6471
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΚΤΩ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΟ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ………………………………………………..……………………..

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: (ΜΕ ΦΠΑ)……………………………………………………………………………

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)…………..…………………………………………………………

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:(ΜΕ ΦΠΑ)…………………………………………………………………………

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΕΙΝΑΙ 1.440,00 € (ΜΕ ΦΠΑ ).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………………

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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