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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ                                                Σάμος , 09/10/2019  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΒΒΟΟΡΡΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΙΙΓΓΑΑΙΙΟΟΥΥ                                                                                                                ΑΑρρ..  ΠΠρρωωττ::  ΟΟιικκ..  6633116688//22449900  

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ              

ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ––  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΣΣΑΑΜΜΟΟΥΥ          

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΩΩΝΝ  &&  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣ  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 9/2019 

ΘΕΜΑ: Προσφορές για Προμήθεια Καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των 
υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας . 

 Έχοντας υπόψη: 
1) το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2) το Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».  
3) την με αριθ.91846/23-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 4281/Β΄/30-12-2016), σχετικά με έγκριση τροποποίησης Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 
4) το Ν. 2362/95 «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους». 
5) το Ν. 2503/97 «περί διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της  περιφέρειας». 
6) το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
7) τις διατάξεις του άρθρου 22, του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ Α 227/6-12-2016) σχετικά με 
τροποποιήσεις διατάξεων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» 
8) το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010) Τεύχος Α, «περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
Ευθύνης». 
9) το Π.Δ.113/15-11-2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
10) το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11.04.2012) άρθρο 6, παρ. 14 «Ρυθμίσεις για την τοπική 
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ». 
11) το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 
12) την υπ’ αριθμ. Π1/2380 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3400/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικών θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 
13) Την αριθμ. 467/2002 (Β/1531) απόφασης του Γενικού Χημείου του κράτους  « Προδιαγραφές 
και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου κίνησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 

Ταχ. Δ/νση         : Διοικητήριο    
Ταχ. Κώδικας    : 83100 Σάμος      
Πληροφορίες   : Γεώργιος Σεϊτανίδης   
Τηλέφωνο         : 2273350422 
FAX                     : 2273350415 
E-Mail                : g.seitanidis@samos.gr  
 

               
 
 

ΠΡΟΣ:  
 
    

 
 
 
 
 
 

 Πίνακας Διανομής 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8liRx8Eq_4LJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubC0s-TeXvCRtPscrhkms8Yah02wQhmwhYZ3JeByqNcj
http://www.eaadhsy.gr/n4412
mailto:g.seitanidis@samos.gr
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14) Την αριθμ. 514/2006 (Β/1490/06) Υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου 
πετρελαίου θερμάνσεως» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 460/2009/10. 
15) Την αριθμ. Φ2-1617/2010 (ΦΕΚ 1980/Β) ΚΥΑ Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης 
και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών –εκροών στα πρατήρια 
υγρών καυσίμων απαιτήσεις συμμόρφωσης καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των 
μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
16) Το αριθμ. 52233/3423/10-08-2014 (ΑΔΑ: ΩΖ651-ΠΙ4) έγγραφο του Τμήματος Εγκαταστάσεων 
του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων «Κυρώσεις Συστήματος εισροών-εκροών.  
17) Η με αριθμ. πρωτ. 43947/3784/09-07-2019 βεβαίωση ύπαρξης εγγεγραμμένης πίστωσης 
ύψους 18.000,00 €  για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. 
Ικαρίας. 
18) Την υπ’ αριθμ. 1136/2019 (ΑΔΑ: ΩΩΒ77ΛΩ-2Ε5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της 9/2019 πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επαναληπτικός διαγωνισμός) για την κάλυψη των αναγκών κίνησης 
των υπηρεσιακών οχημάτων της ΠΕ Ικαρίας. 
19) Η με αριθμ. πρωτ. 52038/1280/16-08-2019 (ΑΔΑ: ΩΠΘΧ7ΛΩ-159) Πολυετής Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης 
20) Το γεγονός της μη κατάθεσης προσφοράς στον διαγωνισμό 5/2019 που ως εκ τούτου 
κατέστη άγονος. 

 
Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει: 

      Στην προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των 
υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητα Ικαρίας,  (Αμόλυβδη Βενζίνη και Πετρέλαιο 
Κίνησης ), μέχρι του ποσού των 18.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  για το χρονικό 
διάστημα από τη υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2021. Το ποσό των 3.000,00 ευρώ αφορά 
το χρονικό διάστημα από τη υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2019, το ποσό των  9.000,00 
ευρώ το διάστημα από 01/01/2020 έως 31/12/2020 και το ποσό των 6.000,00 ευρώ το 
διάστημα από 01/01/2021 έως και 31/08/2021.  
        Κριτήριο για την επιλογή του συνεργαζόμενου Προμηθευτή Καυσίμων αποτελεί η 
προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις  % διαμορφούμενης τιμής διατίμησης 
που ισχύει κάθε  φορά κατά την παράδοση του είδους την ημέρα της παράδοσης. 
        Η τιμή θα δίδεται σε ευρώ (αριθμητικώς και ολογράφως).  
        Τα καύσιμα  θα παραδίδονται  στους οδηγούς της Π.Ε. Ικαρίας με την προσκόμιση 
διατακτικής, η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση  με την προσκόμιση νόμιμων 
δικαιολογητικών  και κατά τις  πληρωμές θα παρακρατούνται οι νόμιμες κρατήσεις Δημοσίου. 
       Επισημαίνεται ότι η παρούσα διαδικασία αποτελεί διαδικασία έρευνας αγοράς με σκοπό 
την επίτευξη της οικονομικότερης προσφοράς.  
 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν σε κλειστό Φάκελο μέχρι και την Δευτέρα 
21 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στον κ. Πέτρο Τσακωνίτη , τηλ. 22753 – 51319  
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα κάτωθι: 
 

1) Τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση.  

2) Το συνημμένο σχέδιο της Οικονομικής Προσφοράς.  
                                                                                                             

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                                                                   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
              

                                                                                                                   
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 

ΑΔΑ: 66ΔΠ7ΛΩ-2ΑΤ





 3 

 

 

 

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 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
         Α.Φ.Μ 
  

 

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: 

 

- Υποβάλω προσφορά σύμφωνα με την πρόσκληση 9/2019  που αφορά  στην προμήθεια υγρών καυσίμων για την 

κάλυψη των αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας,  (Αμόλυβδη 

Βενζίνη και Πετρέλαιο Κίνησης ), μέχρι του ποσού των 18.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

-  Δεν  έχω καταδικαστεί µε αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της απάτης, δωροδοκίας, υπεξαίρεσης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, εκβίασης, συμμετοχής σε εγκληματική  οργάνωση, 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες. δραστηριότητες ή για κάποια από τα αδικήματα του Αγορανομικού  

Κώδικα, σχετικά µε την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. 

- Είμαι εγγεγραμμένος στο Οικείο Επιμελητήριο με αντικείμενο εργασιών ιδιοκτήτης Πρατηρίου Υγρών 

Καυσίμων . 

-  Είμαι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος. 

- Διαθέτω  καινούργια Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων από την αρμόδια Διοικητική Αρχή   

(σύμφωνα με το αρίθμ. 52233/3423/10-08-2014 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, (ΑΔΑ 8Ζ651-ΠΙ4), ώστε 

να περιλαμβάνει το σύστημα εισροών εκροών. 

 -  Θα προσκομίσω  τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν μου ζητηθούν,   προκειμένου να αποδείξω την 

ακρίβεια των δηλωθέντων. 

-    Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

 

                                                                                                                                            

 

Ημερομηνία:  …/10/2019,  Ικαρία 

 

Ο/Η   Δηλών/ούσα 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ   

 

   

 

 

 

 

                                 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

    Α. Για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε.  Ικαρίας: 

          α) Βενζίνη Αμόλυβδη ………% 

          β) Πετρέλαιο Κίνησης ………% 

           ΠΟΙΟΤΗΤΑ : Η των Κρατικών Διυλιστηρίων. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

1. Ιστότοπος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (www.pvaigaiou.gov.gr) / 

“ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ” 

2. Ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Σάμου 

3. ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

http://www.pvaigaiou.gov.gr/
ΑΔΑ: 66ΔΠ7ΛΩ-2ΑΤ
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