
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ 

Μύρινα, 23/02/2022 
αρ. πρωτ.: 10533/174 

  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Μ. Ε. ΤΗΣ ΠΕ ΛΗΜΝΟΥ (από 01/04/2022 έως και 31/03/2024). 
 

Η Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου της Π.Β. Αιγαίου έχοντας υπόψη:  
 

Α. Την αριθμ. 8855/870/11.02.2022 βεβαίωση ύπαρξης εγγεγραμμένης πίστωσης ύψους 
37.200,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης οχημάτων και Μ.Ε. 
της ΠΕ Λήμνου. 

 
Β. Την με αριθμ. πρωτ. 10129/1008/22.02.2022 (ΑΔΑ: 637Λ7Ω-ΞΤΗ) Πολυετής Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης (Αριθμός ημ. εγγραφής 23/11-02-2022 και α/α 2 μητρώο δεσμεύσεων της Δ/νσης 
Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου) 

 

καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων της Δημοτικής 
Ενότητας Μύρινας Λήμνου) να προσκομίσουν σε κλειστό Φάκελο μέχρι και την Παρασκευή 04 
Μαρτίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ στο Πρωτόκολλο του Τμ. Τεχνικών Έργων ΠΕ Λήμνου (Λ. 
Δημοκρατίας 34, Μύρινα Λήμνου) συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα κάτωθι:  
 
1) Τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση (Παράρτημα Α) 

2) Το συνημμένο σχέδιο της Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Β).  

Η οικονομική προσφορά θα αφορά την τιμή σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή ήτοι: το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό υπολογιζόμενο στην εκάστοτε 
νόμιμα διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη, όπως ορίζεται στο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του 
Τμήματος Ανάπτυξης  Λήμνου, κάθε φορά Μέση Λιανική Τιμή (Μ. Λ.Τ.) πώλησης του είδους 
καυσίμου (πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη) στο Νησί της Λήμνου 

Τα καύσιμα θα παραδίδονται στους οδηγούς της Π.Ε. Λήμνου 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. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, 
ήτοι 30.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α., επιμερίζεται ως κάτωθι: 
o μέχρι του ποσού των 12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, ήτοι 10.000,00 € 

χωρίς Φ.Π.Α., για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη 
βενζίνη) για το χρονικό διάστημα 01.04.2022 έως και 31.12.2022. 

o μέχρι του ποσού των 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, ήτοι 15.000,00€ 
χωρίς Φ.Π.Α., για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη 
βενζίνη) για το χρονικό διάστημα από 01.01.2023 έως και 31.12.2023. 

o μέχρι του ποσού των 6.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, ήτοι 5.000,00 € 
χωρίς Φ.Π.Α., για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη 
βενζίνη) για το χρονικό διάστημα από 01.01.2024 έως και 31.03.2024. 

- Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε, μπορείτε να αποστείλετε 
μήνυμα στο email της υπηρεσίας dimosiaerga@limnos.gr ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 
2254351300, κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευ - Παρ) και ώρες (09.00-14.00) 

mailto:dimosiaerga@limnos.gr


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

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 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ 

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):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

• Υποβάλω προσφορά σύμφωνα με την 10533/174/23.02.2022 πρόσκληση που αφορά στην προμήθεια 
υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων και Μ.Ε. της Π.Ε. 
Λήμνου, (Αμόλυβδη Βενζίνη και Πετρέλαιο Κίνησης), μέχρι του ποσού των 37.200,00 € 
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.                                         (4) 

Ημερομηνία:  ___________ 

 

Ο – Η Δηλ. 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η 
αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 
την δηλούσα.  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕ ΛΗΜΝΟΥ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

για το χρονικό διάστημα από 01/04/2022 έως και 31/03/2024. 
 

1. Κατάθεση των προσφορών, σε σφραγισμένο φάκελο, έως την ημέρα Παρασκευή 04 
Μαρτίου έτους 2022 και ώρα 10.00 π.μ. στο πρωτόκολλο του Τμ. Τεχνικών Έργων ΠΕ 
Λήμνου (Λ. Δημοκρατίας 34, Μύρινα Λήμνου, 81400), που θα φέρει την ένδειξη 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΛΗΜΝΟΥ από 01/04/2022 έως και 
31/03/2024».  

2. Προσφορές οι οποίες δεν έχουν συμπληρωμένο τον ακόλουθο πίνακα δεν θα γίνονται 
δεκτές. 

3. Το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης (για το ανωτέρω χρονικό διάστημα) ανέρχεται σε 
τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (37.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

4. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή ήτοι: το ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό υπολογιζόμενο στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη, όπως 
ορίζεται στο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του Τμήματος Ανάπτυξης  Λήμνου, κάθε φορά 
Μέση Λιανική Τιμή (Μ. Λ.Τ.) πώλησης του είδους καυσίμου (πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη 
βενζίνη) στο Νησί της Λήμνου. 

5. Οι κατατεθείσες προσφορές θα αποσφραγιστούν στο Τμ. Τεχνικών Έργων ΠΕ Λήμνου, την 
Παρασκευή 04/03/2022 και ώρα 11.30 πμ. 

 

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 

 
πετρέλαιο κίνησης  

 

αμόλυβδη βενζίνη  

 

Έλαβα γνώση των όρων του παρόντος καθώς και των αναγραφόμενων στην α.π. 
10533/174/23.02.2022 «Πρόσκληση Κατάθεσης Οικ. Προσφορών Προμήθειας Υγρών 
Καυσίμων Κίνησης Οχημάτων και Μ.Ε. της Π. Ε. Λήμνου» τα οποία και αποδέχομαι 
ανεπιφύλακτα. 

 

 ΜΎΡΙΝΑ, …/…./2022 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 (Σφραγίδα - Υπογραφή) 
 


