
 

                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Σπάρτη     15    -1-2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
                Αριθμ. Πρωτ. οικ.11450/1508 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

   
 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

       Ταχ. Δ/νση       : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 
2οχλμ.Ε.Ο. Σπάρτης- 
Γυθείου 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

      Ταχ. Κώδ. :  231  00    Σπάρτη  

      Τηλέφωνο : 27313-63184   

      Πληροφορίες : Μεταξία Κοκκονού   

      e-mail : m.kokkonou@lakonia.gr   

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ppel.gov.gr 

 
Για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, για τα μηχανήματα έργου και ΦΙΧ Π.Ε.Λακωνίας 
που εργάζονται στην περιοχή Δήμου Μονεμβασίας, για ένα έτος με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης. 
-  Προϋπολογισμός: 12.750,00 € συμπ.ΦΠΑ.   
-  CPV : 09134200-9 
-  Κριτήριο ανάθεσης: μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % που υπολογίζεται στη 
νόμιμα διαμορφούμενη  μέση τιμή πετρελαίου κίνησης  της περιοχής, του Παρατηρητηρίου 
τιμών υγρών  καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την 
προμήθεια Υγρών Καυσίμων. 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 159 

παρ. 2. 

2. Το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α/2012). 

3. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 224/Α/27-12-2010), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (A. 145) και την 

2/100018/0026/30.12.2016 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. 

5. Τον Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α/8-08-2014). 

6. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014). 

7. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016). 



8. Την υπ.αρ.240905/59047/6-9-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ.αρ.259668/63361/25-9-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 

3763/2019 τ.Β), περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με 

εντολή Περιφερειάρχη» 

9. Το με Α.Π.οικ.293015/39610 αίτημα διατάκτη για έκδοση Απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης και τεκμηριώνεται η ανάγκη προμήθειας πετρελαίου κίνησης για τα μηχ. 

Έργου και φιχ που εργάζονται στο Δήμο Μονεμβασίας. 

10. Η με Α.Π.294900/71198/2019 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης -19REQ005866625 

2019-11-18-με την οποία δεσμεύθηκε ποσό 12.750,00 € στον Κ.Α.Ε.1511 Ε.Φ.4072, 

οικ.έτους 2019 που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της 

Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Πελοποννήσου με α/α2577 και με αρ. βεβαίωσης 

2712.    

11.Η υπ.αρ.3444/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ:608Α7Λ1-ΟΓΣ), περί 

έγκρισης διενέργειας απευθείας ανάθεσης για την εν λόγω προμήθεια, δυνάμει αρ.6 

παρ.10 Ν.4412/16. 

 
ΚΑΛΕΙ 

 
    Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, τους 
συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών και νομικών προσώπων που 
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν 
έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια πετρελαίου 
κίνησης στην περιοχή Δήμου Μονεμβασίας, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
12.750,00 € συμπ. ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ.4072 Κ.Α.Ε.1511 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου -Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας οικ. Έτους 2019. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % που υπολογίζεται στη 
νόμιμα διαμορφούμενη  μέση τιμή πετρελαίου κίνησης  της περιοχής, του 
Παρατηρητηρίου τιμών υγρών  καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ Ενότητα ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
Μηχανήματα έργου και οχήματα ΦΙΧ που εργάζονται στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης) 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
Προΰπολ/σες 
ποσότητες 
(λίτρα) 

Προυπ/θεισα 
τιμή ανά 
λίτρο (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 8.500 1,50 12.750 € 

 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά σε κλειστό 
φάκελο μέχρι τις     31  -1-2020  και ώρα 14.30 στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Δ/νσης 
Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο.Σπάρτης-Γυθείου, Διοικητήριο, Σπάρτη, με 
τα εξής δικαιολογητικά: 

 

- Οικονομική προσφορά συνταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος της 
παρούσας. 



-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρει την χώρα καταγωγής των 
προσφερόμενων υλικών. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό 
προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην υπεύθυνη δήλωσή τους θα πρέπει να 
αναφέρουν ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης κατασκευής του τελικού προϊόντος ή ο 
επίσημος αντιπρόσωπος, έχει αποδεχθεί έναντι του υποψήφιου αναδόχου την εκτέλεση της 
συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή του οποίου έγινε η 
αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η συγκεκριμένη δήλωση απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Πηγή χρηματοδότησης της εν λόγω δαπάνης είναι ο Τακτικός Προϋπολογισμός της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και ειδικά οι Ε.Φ. 4072, Κ.Α.Ε: 1511.0001 «Προμήθεια καυσίμων κίνησης 
(πετρέλαιο, βενζίνες)» 

 

 
Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το Τμ. Προμηθειών της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λακωνίας στα τηλ. 27313-63184-196, αρμόδια 
υπάλληλος Κοκκονού Μεταξία, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες. Η πρόσκληση 
αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της  
Π.Ε. Λακωνίας και στην ιστοσελίδα www.ppel.gov.gr της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
 
Συνημμένα: 
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 
 
 
                                                                                   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 

 
            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε.ΝΙΚΑΣ 

                                                                                    
 

 

             

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
                                          

 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :  
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :  
ΑΦΜ :  
Δ.Ο.Υ. :  
Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ. :  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ-ΜΑΙΛ :  
 
Η παρούσα προσφορά αφορά τον διαγωνισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Π.Ε. 
Λακωνίας (Αριθ. Πρόσκλησης:………………..) με τίτλο: Προμήθεια πετρελαίου κίνησης, για τα 
μηχανήματα έργου και ΦΙΧ Π.Ε.Λακωνίας που εργάζονται στην περιοχή Δήμου 
Μονεμβασίας, για ένα έτος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
-  Προϋπολογισμός: 12.750,00 € συμπ.ΦΠΑ.   
-  CPV : 09134200-9, και αναφέρεται στην προμήθεια των παρακάτω ειδών : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχομαι 
ανεπιφύλακτα. 
Η προσφορά ισχύει για έξι (6) μήνες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού.  
Σπάρτη …………/……./ 2019 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
(Υπογραφή και Σφραγίδα Προμηθευτή) 


