
                                          
 

ελύδα 1 απϐ 12 

  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

   
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Παλαιϊ  Εθνικό Οδϐσ Πατρών - Πϑργου, 27052 Λϊππα ΑχαϏασ  

Σηλ.: 26930 31939, Υαξ: 26930 31959  

e-mail: fdks@otenet.gr 

Πληροφορύεσ: Γεωργύα Καραμπϋρου 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΕΠΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΨΝ ΚΙΝΗΗ (ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ) ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΕΤΘΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2022 ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΨΝ ΔΡΑΕΨΝ Π.3.4, Π.4.1, Π.4.4 
ΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 1 ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ 

ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ» ΜΕ ΚΨΔΙΚΟ ΟΠ 5033024 ΣΟ 
ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΥΟΡΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014 – 2020». 
 

Ο Πρϐεδροσ του Υορϋα Διαχεύριςησ Τγροτϐπων Κοτυχύου – τροφυλιϊσ & Κυπαριςςιακοϑ Κϐλπου, 

ϋχοντασ υπϐψη: 

1. Σο ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημϐςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 

Οδηγύεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει. 

2. Σο νϐμο 4314/2014 για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για 
την Προγραμματικό Περύοδο 2014-2020 (ΥΕΚ 265/Α/23-12-2014), ϐπωσ τροποποιόθηκε με τον Ν. 
4328/2015 (ΥΕΚ 51/Α/14-05-2015) και τον Ν. 4331/2015 (ΥΕΚ 69/Α/2-7-2015) και ιςχϑει,  

3. Σο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ 

Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημϐςιο λογιςτικϐ και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

4. Σο ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικϋσ Απλουςτεϑςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεϑςεισ Νομικών 

Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» και ειδικϐτερα τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1,  

5. Σην παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ ςτην Οδηγύα 2011/7 τησ 

16.2.2011 για την καταπολϋμηςη των καθυςτερόςεων πληρωμών ςτισ εμπορικϋσ ςυναλλαγϋσ»,  

6. Σο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ϑςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικοϑ 

Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…»,  

7. Σο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νϐμων και 

πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρϐγραμμα 

Διαϑγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ”, 

8. Σο ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κϑρωςη Κώδικα Υϐρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ»,  

9. Σο ν.2690/1999 (Α' 45) “Κϑρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ” και ιδύωσ 

των ϊρθρων 7 και 13 ϋωσ 15, 

10. Σο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικό Ιδιοκτηςύα, υγγενικϊ Δικαιώματα και Πολιτιςτικϊ Θϋματα”,  

11. Σο π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρϐςβαςη ςε δημϐςια ϋγγραφα και 

ςτοιχεύα”,  

12. Σο π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανϊληψη υποχρεώςεων απϐ τουσ Διατϊκτεσ”, 

13. Σην με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απϐφαςησ του Τπουργοϑ Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ «Ρϑθμιςη 

ειδικϐτερων θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων 

υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ», 

Λϊππα, 18/2/2022 
Αρ. Πρωτ.: 243 
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14. Σων ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω νϐμων εκδοθειςών κανονιςτικών πρϊξεων, των λοιπών διατϊξεων 

που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν απϐ τα οριζϐμενα ςτα ςυμβατικϊ τεϑχη τησ παροϑςασ, καθώσ 

και του ςυνϐλου των διατϊξεων του αςφαλιςτικοϑ, εργατικοϑ, κοινωνικοϑ, περιβαλλοντικοϑ και 

φορολογικοϑ δικαύου που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, ϋςτω και αν 

δεν αναφϋρονται ρητϊ παραπϊνω, 

15. Σον Κανονιςμϐ (ΕΕ) με αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου  τησ 

17ησ/12/2013 «περύ καθοριςμοϑ κοινών διατϊξεων για το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Περιφερειακόσ 

Ανϊπτυξησ, το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Σαμεύο, το Σαμεύο υνοχόσ, το Ευρωπαώκϐ Γεωργικϐ ταμεύο 

Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ, το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Θϊλαςςασ και Αλιεύασ και περύ καθοριςμοϑ γενικών 

διατϊξεων για το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ, το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Σαμεύο, το 

Σαμεύο υνοχόσ και το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Θϊλαςςασ και Αλιεύασ και για την κατϊργηςη του 

Κανονιςμοϑ (ΕΚ) αριθ. 1083/2006», 

16. Ση με αρ. πρωτ. 110427/ΕΤΘΤ1020/20.10.2016 (ΥΕΚ 3521/Β/1.11.2016) Τπουργικό Απϐφαςη για την 

Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015 (ΥΕΚ Β΄1822) Τπουργικόσ 

Απϐφαςησ «Εθνικού Κανϐνεσ Επιλεξιμϐτητασ δαπανών για τα προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-2020 – 

Ϊλεγχοι νομιμϐτητασ δημοςύων ςυμβϊςεων ςυγχρηματοδοτοϑμενων πρϊξεων ΕΠΑ 2014-2020 απϐ 

Αρχϋσ Διαχεύριςησ και Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ – Διαδικαςύα ενςτϊςεων επύ των αποτελεςμϊτων 

αξιολϐγηςησ πρϊξεων», ϐπωσ ϋχει τροποποιηθεύ με την απϐφαςη με αρ.84528/ΕΤΘΤ 606 (ΥΕΚ 

2706/Β/1.8.2017) και ιςχϑει, 

17. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 15, παρ. 4 του ν. 2742/1999 «Φωροταξικϐσ ςχεδιαςμϐσ και αειφϐροσ 

ανϊπτυξη  και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 207/Α’), ϐπωσ το ϊρθρο αυτϐ ςυμπληρώθηκε απϐ το ϊρθρο 13 

του ν. 3044/2002 «Μεταφορϊ ςυντελεςτό δϐμηςησ και ρυθμύςεισ ϊλλων θεμϊτων αρμοδιϐτητασ 

Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ, Φωροταξύασ και Δημοςύων Ϊργων» (ΥΕΚ 197/Α’). 

18. Σισ διατϊξεισ του Ν. 4519/2018 (ΥΕΚ Α΄25/20-02-2018) «Υορεύσ Διαχεύριςησ Προςτατευϐμενων 

Περιοχών και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

19. Σην υπ’ αριθ. Απϐφαςη 27206/21-12-2009 (ΥΕΚ 538/2009 ΤΟΔΔ) Τπουργοϑ ΠΕΚΑ «υγκρϐτηςη του 

Διοικητικοϑ υμβουλύου του Υορϋα Διαχεύριςησ Τγροτϐπων Κοτυχύου - τροφυλιϊσ» ϐπωσ 

τροποποιόθηκε και ιςχϑει, 

20. Σον Κανονιςμϐ Λειτουργύασ του Δ.. του Υορϋα Διαχεύριςησ Κοτυχύου-τροφυλιϊσ και 

Κυπαριςςιακοϑ Κϐλπου  (ΥΕΚ 1942/Β/29.12.2004), 

21. Σον Κανονιςμϐ Οικονομικόσ Διαχεύριςησ του παραπϊνω Υορϋα (ΥΕΚ 1942/Β΄/29.12.2004),  

22. Σον Κανονιςμϐ για την εκτϋλεςη ϋργων, για την ανϊθεςη και ςϑναψη ςυμβϊςεων, προμηθειών, 

μελετών και υπηρεςιών του παραπϊνω Υορϋα (ΥΕΚ 1942/Β΄/29.12.2004), 

23. Σην υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. ΕΤΔ/ΕΠ ΤΜΕΠΕΡΑΑ 4552/20-05-2019 (ΑΔΑ: ΧΠΟΥ465ΦΙ8-ΜΒ) Απϐφαςη 

τησ Ειδικόσ Γραμματϋωσ Διαχεύριςησ Σομεακών ΕΠ ΕΣΠΑ και Σ ϋνταξησ τησ Πρϊξησ 

«ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & 

ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ» με Κωδικϐ ΟΠ 5033024 ςτο Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα «Τποδομϋσ Μεταφορών, 

Περιβϊλλον και Αειφϐροσ Ανϊπτυξη 2014 – 2020», 

24. Σην υπ’ αριθ. 02/27-06-2019 Απϐφαςη τησ 4ησ Σακτικόσ υνεδρύαςησ του Δ.. του ΥΟΡΕΑ ςχετικϊ με 

την ϋγκριςη τησ Απϐφαςησ Τλοπούηςησ με Ίδια Μϋςα (ΑΤΙΜ) του Τποϋργου 1 «ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΨΝ ΔΡΑΕΨΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΣΟΠΟΤ ΚΑΙ ΣΑ ΕΙΔΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ 

ΥΔ» τησ πρϊξησ «ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ 
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& ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ» με Κωδικϐ MIS 5033024 και κωδικϐ Α 2019Ε27510024 ςτο ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΥΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" ΕΠΑ 2014-

2020, 

25. Σην υπ’ αριθ. πρωτ. 51105/05.05.2021 (ΑΔΑ: Χ6ΦΤ46ΜΣΛΡ-Χ3Α) Απϐφαςη Τφυπουργοϑ Ανϊπτυξησ 

και Επενδϑςεων περύ ϋγκριςησ τησ  πύςτωςησ ΠΔΕ 2021 του ϋργου «ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ (ΚΨΔ. ΕΡΓΟΤ 

2019Ε27510024), ϑψουσ 240.000,00€. 

26. Σισ διατϊξεισ τησ υπ’ αριθ. ΤΠΕΝ/ΔΠΔΑ/124617/2861/28-12-2021 Τ.Α.(ΥΕΚ Β/6659/31-12-2021), με την 

οπούα εγκρύνεται ο προϒπολογιςμϐσ του οικονομικοϑ ϋτουσ 2022 του ΥΟΡΕΑ. 

27. Σα με ΚΨΔ. ΑΔΑΜ 19REQ005733239 Πρωτογενϋσ Αύτημα, ΚΨΔ. ΑΔΑΜ 19REQ005735084 Εγκεκριμϋνο 

Αύτημα που αφοροϑν ςτην πρϐθεςη του ΥΟΡΕΑ να προβεύ ςτη ςυγκεκριμϋνη προμόθεια, 

28. Σην υπ’ αριθ. 13/15-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΕΕΞ46Μ9ΣΕ-ΑΒ9) Απϐφαςη τησ 1ησ Σακτικόσ υνεδρύαςησ Δ 

περύ εξουςιοδϐτηςησ του Προϋδρου για την εφαρμογό τησ απευθεύασ ανϊθεςησ προμηθειών (ϊρθρο 

118 του Ν. 44112/2016) ωσ διαγωνιςτικό διαδικαςύα ςτα πλαύςια του ΤΜΕΠΕΡΑΑ, 

29. Σην με υπ’ αριθ. 19/15-02-2022 (ΑΔΑ: Ψ28046Μ9ΣΕ-ΛΔ5) Απϐφαςη τησ 1ησ Σακτικόσ υνεδρύαςησ του 

Δ.. του ΥΟΡΕΑ που αφορϊ ςτον οριςμϐ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ & Παραλαβόσ ςτα πλαύςια 

του ΤΜΕΠΕΡΑΑ, 

30. Σο γεγονϐσ ϐτι η προκαλοϑμενη με την παροϑςα ςϑμβαςη δαπϊνη βαρϑνει τισ εγκεκριμϋνεσ 

πιςτώςεισ του οικονομικοϑ προϒπολογιςμοϑ ϋτουσ 2022 (ΚΨΔ. ΛΟΓ. 64.00.00, 2019Ε27510024 ) του 

ΥΟΡΕΑ με τη δϋςμευςη του ςχετικοϑ ποςοϑ ςϑμφωνα με τα ανωτϋρω (25, 26) ςχετικϊ, 

 

Καλεύ κϊθε ενδιαφερϐμενο ϐπωσ υποβϊλλει ςφραγιςμϋνη ϋγγραφη οικονομικό προςφορϊ ςχετικϊ με 

την προμόθεια υγρών καυςύμων (πετρϋλαιο κύνηςησ) για τα υπ’ αριθ. ΚΗΗ 5366, ΚΗΗ 5367, ΑΖΑ 8968 και 

ΚΗΗ 8832 οχόματα του ΥΔ , προϒπολογιςθεύςασ ςυνολικόσ δαπϊνησ πϋντε χιλιϊδων ευρώ (5.000,00€) 

ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24%, για το ϋτοσ 2022, ςτα πλαύςια υλοπούηςησ των δρϊςεων Π.3.4, Π.4.1, 

Π.4.4 του Τποϋργου 1 τησ πρϊξησ «ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ 

ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ 

ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ» με Κωδικϐ MIS 5033024 και κωδικϐ ΑΕ 2019Ε27510024 ςτο 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΥΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" 

ΕΠΑ 2014-2020». 

 

Η ςφραγιςμϋνη ϋγγραφη προςφορϊ θα πρϋπει να υποβληθεύ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην 

παρούςα πρόςκληςη ϋωσ και την Παραςκευό 25 Υεβρουαρύου 2022 και ώρα 14:00μ.μ.  

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΗ ΤΠΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Σύτλοσ Πρϊξησ ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ 
ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ 

Κωδικϐσ ΟΠ Πρϊξησ 5033024 

Εύδοσ ϑμβαςησ  ϑμβαςη Προμόθειασ  
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Φρονικό διϊρκεια 
υλοπούηςησ 

Απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ και ϋωσ και την 31η/12/2022 

Κριτόριο κατακϑρωςησ Η πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσ 

Προϒπολογιςθεύςα 
δαπϊνη 

5.000,00 €  (ςυμπ. ΥΠΑ 24%) 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 4.032,26€ , ΠΟΟ ΥΠΑ 24% :  967,74€ 

Καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ προςφορών 

Ημερομηνύα: 25/02/2022  Ημϋρα: Παραςκευό,   Ώρα: 14:00 μ.μ. 

Σϐποσ διενϋργειασ Γραφεύα του ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ 
ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ, ΛΑΠΠΑ ΑΦΑΙΑ Σ.Κ. 27052  

CPV 09134200-9 (καϑςιμο πετρελαιοκινητόρων ντύζελ). 
 

Προϒπολογιςμϐσ που 
βαρϑνει 

Π.Δ.Ε. , ΑΕ 275/1 , Κωδ. Α 2019Ε27510024 

Φρηματοδϐτηςη: Σο ϋργο ςυγχρηματοδοτεύται απϐ την Ελλϊδα και την Ευρωπαώκό Ϊνωςη, 
μϋςω του Σαμεύου υνοχόσ (Σ) ςτο πλαύςιο του Ε.Π. «ΤΠΟΔΟΜΕ 
ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΥΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» 2014-2020 απϐ 
τισ πιςτώςεισ του Προϒπολογιςμοϑ Δημοςύων Επενδϑςεων τησ ΑΕ: 
2019Ε27510024 

Διϊρκεια ιςχϑοσ 
προςφορών 

Διακϐςιεσ ςαρϊντα (240) ημϋρεσ απϐ την επϐμενη τησ διενϋργειασ του 
διαγωνιςμοϑ 

Κρατόςεισ Σον Ανϊδοχο βαρϑνουν οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη 
επιβϊρυνςη, ςϑμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα, μη 
ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παροχό προμηθειών ςτον τϐπο και 
με τον τρϐπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ.  
Με κϊθε πληρωμό θα γύνεται η προβλεπϐμενη απϐ την κεύμενη νομοθεςύα 
παρακρϊτηςη φϐρου ειςοδόματοσ. 

Παραλαβό ΕΝΔΙΑΜΕΗ / ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Πληροφορύεσ: ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & 
ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ, 
Εθνικό Οδϐσ  Πατρών - Πϑργου, 27052 Λϊππα ΑχαϏασ  
Σηλ: 26930 31939, Υαξ: 26930 31959 
Email: fdks@otenet.gr 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΥΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 

Αντικεύμενο τησ παροϑςασ  εύναι η προμόθεια πετρελαύου κύνηςησ το ϋτοσ 2022 για τα υπ’ αριθ. ΑΖΑ 

8968, ΚΗΗ 5366, ΚΗΗ 5367 και ΚΗΗ 8832 οχόματα του ΥΔΤΚ & ΚΚ ςτα πλαύςια υλοπούηςησ των 

δρϊςεων  Π.3.4 «Παρακολοϑθηςη ορνιθοπανύδασ (εκτϐσ οριζοντύου) ςτην περιοχό ευθϑνησ του ΥΔ», 

Π.4.1 «Δρϊςεισ για την προςταςύα των θϋςεων φωλαιοπούηςησ τησ θαλϊςςιασ χελώνασ ςτο Εθνικϐ Πϊρκο 

Τγροτϐπων Κοτυχύου τροφυλιϊσ» και Π.4.4 «Δρϊςεισ για  την ενύςχυςη και διατόρηςη πληθυςμοϑ του 

κιρκινεζιοϑ ςτα Λεχαινϊ και ςτην ευρϑτερη περιοχό» του ΤΠΟΕΡΓΟΤ 1 του ΤΜΕΠΕΡΑΑ, ςυνολικόσ 

προϒπολογιςθεύςασ δαπϊνησ πϋντε χιλιϊδων ευρώ (5.000,00€),ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α. 24%. 

Η ςυνολικό εκτιμώμενη ποςϐτητα καυςύμου  που δϑναται να απαιτηθεύ για το χρονικϐ διϊςτημα απϐ την 
υπογραφό ανϊθεςησ τησ αναφερϐμενησ ςτο παρϐν προμόθειασ ϋωσ και την 31η/12/2022 ανϋρχεται ςε  
τρεύσ χιλιϊδεσ εβδομόντα πϋντε λύτρα (3.075,00 lt). 

mailto:fdks@otenet.gr
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Η προμόθεια κατατϊςςεται ςτον ακϐλουθο κωδικϐ του Κοινοϑ Λεξιλογύου Δημοςύων υμβϊςεων (CPV) : 
09134200-9 (καϑςιμο πετρελαιοκινητόρων ντύζελ). 

Η ςϑμβαςη θα ανατεθεύ με κριτόριο την πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικόσ ϊποψησ προςφορϊ βϊςει 
Σιμόσ. Οι τιμϋσ που θα δοθοϑν θα εύναι υποχρεωτικϊ ςε ευρώ και θα αναγρϊφουν την προςφερϐμενη 
τιμό ανϊ λύτρο για την προμόθεια καυςύμων με την ακϐλουθη ανϊλυςη : 
Σιμό με ϋκπτωςη επύ τοισ επύ τοισ εκατϐ (%) επύ τησ μϋςησ ημερόςιασ λιανικόσ τιμόσ πώληςησ των 
καυςύμων ςτο Νομϐ ΑχαϏασ , ςϑμφωνα με το Παρατηρητόριο τιμών τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Εμπορύου 
και Καταναλωτό. Προςφορϊ που θϋτει ϐρο αναπροςαρμογόσ των παραπϊνω τιμών απορρύπτεται ωσ 
απαρϊδεκτη. Εφϐςον, απϐ την προςφορϊ δεν προκϑπτει ςαφώσ η προςφερϐμενη τιμό, ϐπωσ 
περιγρϊφεται ανωτϋρω, η προςφορϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη, με απϐφαςη τησ Αναθϋτουςασ 
Αρχόσ.  

Ο εφοδιαςμϐσ των οχημϊτων θα γύνεται τμηματικϊ κατϊ την διϊρκεια του ϋτουσ ςτο πρατόριο του 
Αναδϐχου, με μϋριμνα των οδηγών τουσ. 

 
2. ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

Η διϊρκεια υλοπούηςησ τησ προμόθειασ ορύζεται για το χρονικϐ διϊςτημα απϐ την υπογραφό τησ 

ςϑμβαςησ και ϋωσ και την 31η /12/2022. Σα παραδοτϋα ελϋγχονται και παραλαμβϊνονται απϐ την αρμϐδια 

Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ & Παραλαβόσ, η οπούα ςυντϊςςει πρακτικϐ παραλαβόσ, το οπούο εγκρύνεται 

απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό. Η παρϊδοςη των υπϐ προμόθεια ειδών θα γύνει οριςτικϊ και εντϐσ τησ 

διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ. Με το ωσ ϊνω πρακτικϐ η Επιτροπό Παραλαβόσ ειςηγεύται την παραλαβό των 

προμηθευϐμενων ειδών, ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ και τισ προδιαγραφϋσ τησ πρϐςκληςησ και τησ 

ςϑμβαςησ. Σο χρονοδιϊγραμμα τησ ϑμβαςησ δϑναται να παραταθεύ μετϊ απϐ αύτημα του Αναδϐχου και 

ςϑμφωνη γνώμη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ χωρύσ αϑξηςη του τιμόματοσ.  

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Σο προϒπολογιζϐμενο ποςϐ για την προμόθεια τησ παροϑςασ ανϋρχεται ϋωσ του ποςοϑ των τεςςάρων 

χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και είκοςι έξι λεπτών (4.032,26€) μη ςυμπεριλ. Υ.Π.Α. 24% , ήτοι ςτο ποςό των 

πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) ςυμπεριλ. Υ.Π.Α. 24% και εύναι εντϐσ τησ εγκεκριμϋνησ πύςτωςησ (ΚΨΔ. 

ΑΕ 22019Ε27510024) τησ πρϊξησ «ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ 

ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ 

ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ» του Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ «Τποδομϋσ Μεταφορών, 

Περιβϊλλον και Αειφϐροσ Ανϊπτυξη» Ωξονασ προτεραιϐτητασ: 14 «ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ –ΠΡΟΑΓΨΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ  ΦΡΗΗ ΣΨΝ ΠΟΡΨΝ (ΣΑ)» 2014-2020, ΣΑΜΕΙΟ 

ΤΝΟΦΗ. 

4. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ 

Σο υμβατικϐ Σύμημα θα καταβϊλλεται τμηματικϊ ςτον Ανϊδοχο με την ενδιϊμεςη  παραλαβό των 

προμηθευϐμενων ειδών με την λόξη κϊθε μόνα απϐ την αρμϐδια Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ & 

Παραλαβόσ και εγκρύςεώσ τουσ απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό.  

το ανωτϋρω τύμημα ςυμπεριλαμβϊνονται ϐλεσ οι απαραύτητεσ αμοιβϋσ και δαπϊνεσ για την προμόθεια 

των ειδών χωρύσ ουδεμύα περαιτϋρω επιβϊρυνςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ ϋςτω και εξ επιγενϐμενησ 
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αιτύασ. Επύςησ, ςτο ανωτϋρω τύμημα ςυμπεριλαμβϊνονται και ϐλεσ οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ϐπωσ και 

ϐλεσ οι ειςφορϋσ κ.λπ. που προβλϋπονται απϐ την ιςχϑουςα νομοθεςύα. 

Για την καταβολό του τιμόματοσ θα απαιτηθοϑν: 

1. Πρωτϐκολλο Ενδιϊμεςησ/Οριςτικόσ Ποιοτικόσ και Ποςοτικόσ Παραλαβόσ των προςφερϐμενων ειδών 

απϐ την αρμϐδια Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ & Παραλαβόσ. 

2. Σιμολϐγιο του Αναδϐχου. 

3. Υορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερϐτητα. 

4. Κϊθε ϊλλο δικαιολογητικϐ που τυχϐν όθελε ζητηθεύ απϐ τισ αρμϐδιεσ Τπηρεςύεσ που διενεργοϑν τον 

ϋλεγχο και την πληρωμό. 

Λαμβανομϋνου υπϐψη ϐτι η αμοιβό του Αναδϐχου καλϑπτεται απϐ επιχορόγηςη που λαμβϊνει η 

Αναθϋτουςα Αρχό απϐ ϊλλο φορϋα, η πληρωμό δεν θα οφεύλεται ςτον Ανϊδοχο και η Αναθϋτουςα Αρχό 

δεν θα καθύςταται υπερόμερη ςε περύπτωςη μη καταβολόσ τησ, πριν την ϋγκριςη τησ ςχετικόσ δαπϊνησ 

και την καταβολό του ςχετικοϑ ποςοϑ απϐ την αρμϐδια Αρχό ςτην Αναθϋτουςα Αρχό. 

5. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ – ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Η ανϊθεςη τησ προμόθειασ κατακυρώνεται ςτον ςυμμετϋχοντα που ϋχει υποβϊλει την πλϋον 

ςυμφϋρουςα οικονομικό προςφορϊ βϊςει τιμόσ με ϋκπτωςη επύ τοισ επύ τοισ εκατϐ (%) επύ τησ μϋςησ 

ημερόςιασ λιανικόσ τιμόσ πώληςησ των καυςύμων ςτο Νομϐ ΑχαϏασ , ςϑμφωνα με το Παρατηρητόριο 

τιμών τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Εμπορύου και Καταναλωτό.  

6. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται μϋςα ςε φραγιςμϋνο Υϊκελο ςυνοδευόμενεσ από την αύτηςη υποβολόσ 

προςφορϊσ του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι.  

Ο Υϊκελοσ κϊθε προςφορϊσ θα πρϋπει να περιλαμβϊνει τα εξόσ:  

i. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ςύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι τησ 
παρούςασ. 

ii. Αντύγραφο Δελτύου Αςτυνομικόσ Σαυτότητασ ό ϊλλο αποδεικτικό τησ ταυτότητασ ςτοιχεύο 
του προςφϋροντοσ. 

iii. Τπεύθυνη Δόλωςη (τησ παρ. 4 του Ωρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ϐπωσ ιςχϑει κϊθε φορϊ) 
(επιςυνϊπτεται υπϐδειγμα ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ τησ παροϑςησ).  

iv. Αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ του προςφϋροντοσ (πχ. ςτοιχεύα μητρώου επιχεύρηςησ 
από ΑΑΔΕ, εγγραφό ςε οικεύα επιμελητόρια/μητρώα, κλπ) ό του υποψόφιου νομικού 
προςώπου. ε περύπτωςη υποψόφιου νομικοϑ προςώπου, τα ϋγγραφα ςϑςταςησ και 
εκπροςώπηςόσ του ςϑμφωνα με την νομοθεςύα που διϋπει το νομικϐ πρϐςωπο, απϐ τα οπούα 
προκϑπτει η νϐμιμη ςϑςταςη και λειτουργύα του υποψόφιου, καθώσ και τα πρϐςωπα που 
δεςμεϑουν το νομικϐ πρϐςωπο με την υπογραφό τουσ (νϐμιμοι εκπρϐςωποι).   
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v. Οικονομικό προςφορϊ του υποψόφιου αναδόχου (επιςυνϊπτεται υπϐδειγμα ςτο Παρϊρτημα 
IΙΙ τησ παροϑςησ). Όλεσ οι ςελύδεσ τησ οικονομικόσ προςφορϊσ θα πρϋπει να εύναι 
μονογραφημϋνεσ απϐ τον νϐμιμο εκπρϐςωπο του προςφϋροντα και να ϋχουν ςυνεχό αρύθμηςη. 

vi. Σα δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 8 τησ παρούςασ πρόςκληςησ (ότοι απόςπαςμα ποινικού 
μητρώου, αντύγραφο φορολογικόσ και αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ πρόςφατησ εκδόςεωσ). 

Ο φϊκελοσ τησ προςφορϊσ θα πρϋπει να φϋρει την Επωνυμύα και τη Διεϑθυνςη του υποψόφιου 

Αναδϐχου και να γρϊφει ευκρινώσ τα ακϐλουθα :  

ΠΡΟ 

ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ, 

Εθνικό Οδόσ Πατρών - Πύργου, 27052 Λϊππα Αχαΐασ  

ΥΑΚΕΛΟ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 243/18-02-2022 ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΨΝ ΚΙΝΗΗ (ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ)  ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2022 ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΨΝ ΔΡΑΕΨΝ Π.3.4, Π.4.1, 
Π.4.4 ΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 1 ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ 

ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ» ΜΕ ΚΨΔΙΚΟ ΟΠ 5033024 ΣΟ 
ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΥΟΡΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014 – 2020». 
Καταληκτικό ημερομηνύα & ώρα κατϊθεςησ προςφορϊσ: 25/02/2022, 14:00 μ.μ. 

ΠΡΟΟΦΗ: Να ΜΗΝ αποςφραγιςθεύ απϐ την Σαχυδρομικό Τπηρεςύα & το Πρωτϐκολλο. 

Επιςημαύνεται ότι:  

1. Η οικονομικό προςφορϊ του υποψόφιου παρϋχεται με τη ςυμπλόρωςη του Πύνακα του 

Παραρτόματοσ ΙΙΙ τησ Παροϑςησ.  

2. τισ τιμϋσ αυτϋσ περιλαμβϊνονται ϐλεσ οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ϐπωσ και ϐλεσ οι ειςφορϋσ κ.λπ. 

που προβλϋπονται απϐ την ιςχϑουςα νομοθεςύα.  

3. Η ςυνολικό προςφορϊ του Αναδϐχου δεν θα πρϋπει να υπερβαύνει τον ςυνολικϐ προϒπολογιςμϐ τησ 

παροϑςασ Πρϐςκληςησ. 

 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

Οι προςφορϋσ θα αξιολογηθοϑν με βϊςη τα ϊρθρα 118, 66 και 38 του Ν.4412/16 (ΥΕΚ Α147/2016) 
«Δημϐςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ),ϐπωσ ιςχϑει. 
 
8. ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ 

Μετϊ την αξιολϐγηςη των κατατιθϋμενων προςφορών θα εκδύδεται η απϐφαςη ανϊθεςησ απϐ την 
Αναθϋτουςα Αρχό, μετϊ των ϋλεγχο των ελϊχιςτων υποχρεωτικών δικαιολογητικών βϊςει του ν. 
4412/2016, τα οπούα θα εμπεριϋχονται ςτον φϊκελο υποβολόσ &  τα οπούα εύναι: 

1. Απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου του προςφϋροντοσ ό ςε περύπτωςη νομικοϑ προςώπου ϐλων των 
μελών του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου του ό των προςώπων που ϋχουν 
εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ. 

2. Αςφαλιςτικό ενημερϐτητα του προςφϋροντοσ, πρϐςφατησ ϋκδοςησ. 





                                          
 

ελύδα 8 απϐ 12 

  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

   
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

3. Υορολογικό ενημερϐτητα του προςφϋροντοσ, πρϐςφατησ ϋκδοςησ. 

Συνημμένα: 

1) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΕΝΣΤΠΟ ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

2) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Τπεύθυνη Δήλωςη. 

3) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ -  Πίνακασ Οικονομικήσ Προςφοράσ 

 

 

 

Για το Διοικητικό υμβούλιο 

Ο Πρόεδροσ 

 

Νικόλαοσ Καραβϊσ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                          
 

ελύδα 9 απϐ 12 

  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

   
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  

 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ :  

ΕΠΨΝΤΜΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

………………………………………………….. 

……………………………………………………………

…………………………. 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

………………………………………………… 

……………………………………………………………

…………………………. 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ :  

 

ΣΗΛ. :…………………………………………………… 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  

 

  

 

ασ υποβϊλλω ςυνημμϋνα τα απαραύτητα 

δικαιολογητικϊ που αφοροϑν ςτην υποβολό 

οικονομικόσ προςφορϊσ για την υπ’ αριθ. 

243/18-2-2022 Πρϐςκληςη του Υορϋα ςασ.  

 

 

         Ο/Η ΑΙΣΨΝ/ΟΤΑ

Ε-MAIL :……………………………………………….. 

 

 

 

 





   
 

ελύδα 10 απϐ 12 

 

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

   
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 
(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρύβεια των ςτοιχεύων που υποβϊλλονται με αυτό τη δόλωςη μπορεύ να ελεγχθεύ με βϊςη το αρχεύο ϊλλων υπηρεςιών (ϊρθρο 8 παρ. 4 Ν. 
1599/1986)  

ΠΡΟ(1): ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατϋρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητϋρασ:  

Ημερομηνύα γϋννηςησ(2):   

Σϐποσ Γϋννηςησ:  

Αριθμϐσ Δελτύου Σαυτϐτητασ:  Σηλ:  

Σϐποσ Κατοικύασ:  Οδϐσ:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοτϑπου (Fax):  

Δ/νςη Ηλεκτρ. 

Σαχυδρομεύου 

(Εmail): 

 

Με ατομικό μου ευθϑνη και γνωρύζοντασ τισ κυρώςεισ(3) που προβλϋπονται απϐ τισ διατϊξεισ τησ παρ. 6 του ϊρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ϐτι:  

[ε περύπτωςη νομικοϑ προςώπου: Ψσ νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ τησ εταιρεύασ…………………………………………………..,] για την κατϊθεςη προςφορϊσ ςτο 

πλαύςιο τησ υπ. αριθ. 243/18-2-2022 Πρϐςκληςησ υποβολόσ προςφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΨΝ ΚΑΤΙΜΨΝ (ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ) ΓΙΑ ΣΟ 

ΕΣΟ 2022 ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΨΝ ΔΡΑΕΨΝ Π.3.4, Π.4.1, Π.4.4 ΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 1 ΣΗ 

ΠΡΑΞΗ «ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ» ΜΕ ΚΨΔΙΚΟ ΟΠ 5033024 ΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΥΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014 – 2020». 

1. Παραιτοϑμαι απϐ κϊθε δικαύωμα αποζημύωςόσ μου που απορρϋει απϐ οποιαδόποτε απϐφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ιδύωσ λϐγω αναβολόσ, 

ματαύωςησ ό ακϑρωςησ τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ. 

2. Δεςμεϑομαι πωσ θα εκτελϋςω το ϋργο ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ και τισ προδιαγραφϋσ που περιγρϊφονται ςτην υπ. αριθμ. Πρωτ. 243/18-2-2022 

Πρϐςκληςη. 

3. Δεν εμπύπτω ςε οποιονδόποτε απϐ τουσ λϐγουσ αποκλειςμοϑ του αρ. 73 παρ. 1 και 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016, ϐπωσ ιςχϑει. [ςε περύπτωςη 

νομικοϑ προςώπου: η εταιρεύα …………. δεν εμπύπτει ςε οποιονδόποτε απϐ τουσ λϐγουσ αποκλειςμοϑ του αρ. 73 παρ. 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016, 

ϐπωσ ιςχϑει και κανϋνα απϐ τα μϋλη του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου τησ εταιρεύασ ό των προςώπων που ϋχουν εξουςύα 

εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό, δεν εμπύπτουν ςε οποιονδόποτε απϐ τουσ λϐγουσ αποκλειςμοϑ του αρ. 73 παρ. 1 του ύδιου 

νϐμου]. 

Ημερομηνύα:     /    /2022 
 

Ο Δηλών 
 

(Τπογραφό) 
 
 
 
 
 
 





   
 

ελύδα 11 απϐ 12 

 

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

   
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

(1) Αναγρϊφεται απϐ τον ενδιαφερϐμενο πολύτη ό Αρχό ό η Τπηρεςύα του δημϐςιου τομϋα, που απευθϑνεται η αύτηςη. 
(2) Αναγρϊφεται ολογρϊφωσ.  
(3) «Όποιοσ εν γνώςει του δηλώνει ψευδό γεγονϐτα ό αρνεύται ό αποκρϑπτει τα αληθινϊ με ϋγγραφη υπεϑθυνη δόλωςη του ϊρθρου 8 τιμωρεύται 
με φυλϊκιςη τουλϊχιςτον τριών μηνών. Εϊν ο υπαύτιοσ αυτών των πρϊξεων ςκϐπευε να προςπορύςει ςτον εαυτϐν του ό ςε ϊλλον περιουςιακϐ 
ϐφελοσ βλϊπτοντασ τρύτον ό ςκϐπευε να βλϊψει ϊλλον, τιμωρεύται με κϊθειρξη μϋχρι 10 ετών. 
(4) ε περύπτωςη ανεπϊρκειασ χώρου η δόλωςη ςυνεχύζεται ςτην πύςω ϐψη τησ και υπογρϊφεται απϐ τον δηλοϑντα ό την δηλοϑςα.  





   
 

ελύδα 12 απϐ 12 

 

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

   
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Παρϊρτημα ΙΙI 

Τπόδειγμα Οικονομικόσ Προςφορϊσ 
 

 
Ημερομηνύα,   …………………………………….(ςυμπληρώνεται από τον Τποψόφιο Ανϊδοχο) 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΨΝ ΚΑΤΙΜΨΝ (ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ) ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ 
ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2022 ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΨΝ ΔΡΑΕΨΝ Π.3.4, Π.4.1, Π.4.4 ΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 1 
ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & 
ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ» ΜΕ ΚΨΔΙΚΟ ΟΠ 5033024 ΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΠΟΔΟΜΕ 
ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΥΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014 – 2020». 
 
ΠΡΟ: Αναθϋτουςα Αρχό – Υορϋα Διαχεύριςησ Τγροτόπων Κοτυχύου-τροφυλιϊσ & Κυπαριςςιακού 
Κόλπου 
 
ΕΠΨΝΤΜΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ :  
 
 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ 
Σο υνολικό Σύμημα τησ προτεινόμενησ προμόθειασ ανϋρχεται ςε :  
 (ολογρϊφωσ και αριθμητικϊ*) ………………………………………………………….Ευρώ μη 
ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24%  (ολογρϊφωσ και αριθμητικϊ*) 
……………………………..…………………………..Ευρώ, ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24%  και δηλώνω ωσ 
υποψόφιοσ ότι ϋχω λϊβει γνώςη όλων των όρων του Διαγωνιςμού και τουσ αποδϋχομαι ρητϊ και 
ανεπιφύλακτα. 
 

* ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξύ αριθμητικού και ολογρϊφωσ υπεριςχύει το ολογρϊφωσ. 
 

ΕΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΣΨΗ ΠΟΟΣΟ 
ΕΠΙ ΣΟΙ ΕΚΑΣΟ (%) 

(**) 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ (ςυμπ.  ΥΠΑ 24%) 

 
 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ 
τρεύσ χιλιϊδεσ εβδομόντα πϋντε 

λύτρα (3.075,00 lt). 

  

 
(**) : Έκπτωςη επύ τησ μϋςησ ημερόςιασ λιανικόσ τιμόσ πώληςησ πετρελαύου κύνηςησ ςτο Νομό 
Αχαΐασ,  ςύμφωνα με το Παρατηρητόριο τιμών τησ Γ.Γ. Εμπορύου και Προςταςύασ του Καταναλωτό. 
 
Σόποσ – Ημερομηνύα: 
 
Τπογραφό Προςφϋροντοσ ό Νόμιμου Εκπροςώπου αυτού & φραγύδα: 
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