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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής 

προσφοράς για την προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη,diesel) και 

υλικών συντήρησης - λιπαντικών, προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων ευρώ 

(10.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και εξήντα ευρώ (60,00€) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αντίστοιχα, για τις ανάγκες των υπηρεσιακών 

οχημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) για το 

έτος 2021. 

 

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), στο πλαίσιο 

της αρμοδιότητας του και προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη κίνηση των 

υπηρεσιακών οχημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και 

Θράκης), προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών 

καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης,diesel) για την κίνηση των αυτοκινήτων και υλικών 

συντήρησης – λιπαντικών για τις έκτακτες ανάγκες των οχημάτων για το έτος 2021. 

Τα προς προμήθεια υλικά, περιγράφονται αναλυτικά στους ακόλουθους πίνακες, 

βάση των οποίων θα κατατεθεί η οικονομική προσφορά.   

Η προμήθεια υγρών καυσίμων, (αμόλυβδης βενζίνης) θα γίνεται τμηματικά 

και ανάλογα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής και το συνολικό ποσό που θα 

διατεθεί το έτος 2021 δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων Ευρώ 

(10.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Η τιμή των υγρών καυσίμων καθορίζεται βάσει των εκπτώσεων του 

παρακάτω πίνακα. Για τα συμβατικά είδη που περιλαμβάνονται στο «Ημερολόγιο 

Μέσης Ενδεικτικής Λιανικής Τιμής Καυσίμων» που εκδίδεται από τη Διεύθυνση 

Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι εκπτώσεις 

υπολογίζονται επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής 
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πώλησης ανά λίτρο καυσίμου κατά την ημερομηνία παράδοσης του αντίστοιχου 

καυσίμου, όπως αυτή ορίζεται στο ως άνω Ημερολόγιο. Κατωτέρω παρατίθεται ο 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Υγρών Καυσίμων που πρέπει να υποβληθεί από 

τους προσφέροντες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

1. Βενζίνη αμόλυβδη  

2. Diesel κίνησης  

Όσον αφορά στην προσφορά για την προμήθεια των υλικών συντήρησης 

ορίζονται τα υλικά που θα χρειαστούν σε επείγουσα ανάγκη αλλαγής λιπαντικών 

και η σχετική υπηρεσία αντικατάστασης σε υπηρεσιακό όχημα. Η προμήθεια 

λιπαντικών θα γίνει τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής 

ενώ το συνολικό ποσό που θα διατεθεί το έτος 2021 δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 

εξήντα Ευρώ (60,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

Κατωτέρω παρατίθεται ο Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Λιπαντικών που 

πρέπει να υποβληθεί από τους προσφέροντες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

1. Λάδια 10W-40  

2. Λάδια 5W-40  

2. Κατόπιν αυτών καλείστε να υποβάλλετε την προσφορά σας στο Γραφείο 210 

του 2ου ορόφου του Υπουργείου (Διοικητήριο, Τ.Κ. 541 23, Θεσσαλονίκη) στο 

Τμήμα Γραμματείας, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Υπόψη ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ» ή ηλεκτρονικά στο 

symvaseis@mathra.gr έως και τις 16/02/2020 και ώρα 14:30, τηρούμενων όλων 

των κανόνων για την διασφάλιση της μη διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στη 

πρώτη περίπτωση. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση του 

πινάκων 1 κα 2 που παρατίθενται ανωτέρω. Επισημαίνεται ότι ο προσφέροντες 

πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να υποβάλλουν οικονομική προσφορά τόσο για τα 

καύσιμα όσο και για τα λιπαντικά. Η συγκεκριμένη προμήθεια λιπαντικών γίνεται 

για να υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης άμεσης ανάγκης για αλλαγή - συμπλήρωση 

των συγκεκριμένων λαδιών και εξυπηρετεί μόνο αν γίνεται από το πρατήριο από 

όπου τα υπηρεσιακά οχήματα εφοδιάζονται με καύσιμα. Ως εκ τούτου, ένας 

ανάδοχος πρέπει να προμηθεύει τόσο τα καύσιμα όσο και τα συγκεκριμένα 

λιπαντικά. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. Η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 
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προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή 

τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε 

ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. Η 

κάθε προσφορά πρέπει να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του υποψηφίου ανάδοχου. 

Στην προσφορά πρέπει να περιλαμβάνεται: 

α) Οικονομική προσφορά με τη συμπλήρωση, όπως αναφέρθηκε, των πινάκων που 

παρατίθεται ανωτέρω. 

β)Απόσπασμα ποινικού μητρώου1, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν 

υφίσταται εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

λόγους που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Υπόχρεοι 

στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι, φυσικά 

πρόσωπα, διαχειριστές Ε.Π.Ε., ΙΚΕ, Ο.Ε. και Ε.Ε., διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα 

μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι 

διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

Εναλλακτικά γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 εκ μέρους του 

οικονομικού φορέα, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Αν πρόκειται για νομικό 

πρόσωπο η δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 

χρόνο υποβολής της προσφοράς. 

γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 

δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

ε) Απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ώστε να 

προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ, όταν 

πρόκειται για νομικά πρόσωπα ή βεβαίωση έναρξης στην αρμόδια ΔΟΥ όταν 

πρόκειται για ατομική επιχείρηση.  

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο 

                                                 
 

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία μας δύναται να αναζητήσει αυτεπάγγελτα το/α 
ανωτέρω απόσπασμα/τα ποινικού μητρώου. Εφόσον το επιθυμείτε παρακαλούμε 
να μας το γνωστοποιήσετε με e-mail στο symvaseis@mathra.gr αποστέλλοντας 
αντίγραφα δελτίου ταυτότητας για τα προς προσκόμιση υπόχρεα πρόσωπα. Όλα 
τα δηλωθέντα στοιχεία θα επεξεργαστούν αποκλειστικά και μόνο οι αρμόδιοι 
υπάλληλοι της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο για τον παραπάνω σκοπό, σύμφωνα 
με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, που διέπει την προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 
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ποσοστό έκπτωσης στην προμήθεια των υγρών καυσίμων. Όπως αναφέρθηκε 

ανωτέρω, η συγκεκριμένη προμήθεια των λιπαντικών έχει συμπληρωματικό 

χαρακτήρα και ως εκ τούτου για την ανάδειξη του αναδόχου θα ληφθεί υπόψη 

μόνο το ποσοστό έκπτωσης που αφορά την κύρια προμήθεια των υγρών καυσίμων. 

Φυσικά, οι τιμές των λιπαντικών που θα αναγράφονται στο Πίνακα 2 της 

οικονομικής προσφοράς του επιλεγέντος αναδόχου θα είναι δεσμευτικές για αυτός 

καθ’ όλη τη συμβατική διάρκεια. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας 

αποδεκτών προσφορών ίσου ποσοστού έκπτωσης, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση 

παρόντων των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν. 

3. Ο προσφέρων με την υποβολή της προσφοράς του τεκμαίρεται ότι έχει 

διερευνήσει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της σύμβασης και έχει εκτιμήσει με 

επάρκεια τους επιχειρηματικούς κινδύνους και τις συνθήκες εκείνες που θα 

επηρεάσουν τη διαμόρφωση της προσφοράς του. Με την υποβολή της προσφοράς 

του ο πάροχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος για τις ενδεχόμενες 

δυσχέρειες και καθυστερήσεις και έχει λάβει υπόψη ότι καμία απαίτηση σχετική με 

αποζημίωση θα του αναγνωριστεί κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των τοπικών 

συνθηκών ή δυσχερειών και τέλος ότι έχει μελετήσει, με σκοπό να συμμορφωθεί η 

προσφορά του στα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση. 

4. Η πληρωμή για τα καύσιμα θα βαρύνει τον A.Λ.E. 2410301001 και για τα 

λιπαντικά τον A.Λ.E. 2410204001 του Τακτικού Προϋπολογισμού Ειδικού Φορέα 

10079990100000 του οικονομικού έτους 2021 και θα καταβάλλεται μετά την 

έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 

διοικητικής διαδικασίας που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις. 

5. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα για τρεις (3) ημέρες. 

 
 

                                                       Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

                                                                     ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 
1. Γραφείο Υφυπουργού 
2. Γραφείο Υπηρεσιακής 

Γραμματέως 
3. Γραφείο Γενικού Διευθυντή 
4. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης  
5. Τμήμα Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας 

του Υπουργείου Εσωτερικών 
(Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) 

κ.α.α. 

Χαρούλα Δροσοπούλου 
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