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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

12.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 

2. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική  ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και  αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες   διατάξεις». 

3. Το Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄), «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της 

ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη - Μέλη της Ζώνης του ευρώ και το  Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο». 

4. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

5. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την   αυτοδιοίκηση 

και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας  2009/50/ΕΚ. 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β΄) «Οργανισμός της  Περιφέρειας    Ιονίων 

Νήσων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4083 Β΄23-11-2017). 

7. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & 

Υπηρεσιών»( προσαρμογή στις Οδηγίες 2017/24 ΕΕ και  2014/25 ΕΕ). 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ/204/Α/15-09-2011) περί σύστασης ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων.  

9.  Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-04-2014) «Επείγουσες 

ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 

10. Τον εγκριθέντα προϋπολογισμό της Π.Ι.Ν. 2018(ΑΔΑ :Ψ9ΖΓΛΕ-ΕΥ5). 
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11.  To υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ.: 19904 /29-01-2018(ΑΔΑ:ΩΕΗΞΟΡ1Φ-ΜΣ1)  έγγραφο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου-Δ/νση Διοίκησης-

Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Κέρκυρας. 

12. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/05-08-2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη         

υποχρεώσεων από τους διατάκτες».   

13. Την με αριθμ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) ερμηνευτική 

εγκύκλιο του Π.Δ. 80/05-08-2016.     

14. Τις διατάξεις του άρθρου 22 (Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016) του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 

227/Α΄/6-12-2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση 

κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις». 

15. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’). 

16. Την αριθμ. 86-09/2017 (AΔΑ : 6Θ2Ο7ΛΕ-Β7Β)απόφαση Περιφ. Συμβουλίου με θέμα : 

Μεταβίβαση αρμοδιότητας του Περιφ. Συμβουλίου στην οικ. Επιτροπή ΠΙΝ. 

17. Την αριθμ. οικ.16380/6581/28-02-2017 (AΔΑ : ΩΞΛΞ7ΛΕ-ΚΤ4) απόφαση ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Ι.Ν..ΦΕΚ αριθμ. 105 

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.07-03-2017. 

18. Την αριθμ. 158-10/24-03-2017 [ΑΔΑ : ΨΟ6Λ7ΛΕ-ΨΡ8] απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της ΠΙΝ, περί Εκλογής Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

19. Το υπ’ αρ. 147ΥΟΔΔ/28-03-2017 ΦΕΚ περί ορισμού Προέδρου της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  

20.   Το υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ.7847/3320/26-01-2018 (ΑΔΑ: 60117ΛΕ-ΚΧ6) απόφαση 

Περιφερειάρχη ΠΙΝ με θέμα :Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων κι μεταβίβαση  άσκησης 

αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της ΠΙΝ  (ΦΕΚ 436/Β/14-02-2018).     

21. Το γεγονός ότι οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγγράφουν σε 

ξεχωριστές πιστώσεις (κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ) στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 

της Περιφέρειας, τις όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες που τις αφορούν. (άρθρο 377 του 

ν.4412/2016). 

22. Την υπ’αρ.86-09/2017 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα :΄΄Μεταβίβαση 

αρμοδιότητας του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Οικονομική Επιτροπή Π.Ι.Ν΄΄ 

23. Την με αριθμ. 31-05/2017 [ΑΔΑ : 6ΑΕΩ7ΛΕ-576] απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου της ΠΙΝ περί Εκλογής Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  

24. Την υπ. αριθμ. 26-3/10-02-2018 (ΑΔΑ :Ψ71Ε7ΛΕ-3ΦΘ) απόφαση του Περιφερειακού 

συμβουλίου περί «Έγκρισης του ετησίου προγράμματος προμηθειών Π.Ι.Νήσων 2018 

και εκτέλεση  διαγωνιστικών διαδικασιών». 

25. Τον με ΑΠ 37899/26.02.2018 (ΑΔΑ : ΨΟ2ΧΟΡ1Φ-ΣΣΡ) Έλεγχο νομιμότητας της αριθμ.26-

03/2018 απόφασης Π.Σ της Π.Ι.Ν που αφορά την έγκριση του Ετησίου Προγράμματος 

Προμηθειών έτους 2018 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος 

και Ιονίου-Δ/νση Διοίκησης-Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Κέρκυρας 

26. Την υπ. Αριθμ.649-33/18-07-2018 (ΑΔΑ :ΨΒΔΟ7ΛΕ-ΤΑΓ) απόφαση  οικ.  επιτροπής ΠΙΝ 

περί «Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης για δαπάνες διαγωνισμών για το έτος 2018, Π.Ε. 

Κέρκυρας». (Πρωτογενές αίτημα ) ΑΔΑΜ : 18REQ003470575 2018-07-24 

27. Την αρ. πρωτ οικ. 661337/26683/23-07-2018 ΑΔΑ: Ω1ΥΗ7ΛΕ-ΩΧΛ & ΑΔΑΜ: 

18REQ003474745 (Εγκεκριμένο αίτημα) απόφαση ανάληψης  υποχρέωσης με α/α 1383 

και  στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με A/A Βεβ:1375 

συνολικής δαπάνης 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠ.Α, στον Ειδικό Φορέα 

01073/ ΚΑΕ:1511.00.001.   

28. Την ανάγκη προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα 

της ΠΕ Κέρκυρας 
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29. Το με Απ οικ.69425/28001 έγγραφο Γενικής Δ/νσης Διοίκησης,Οικ/κών  & 

Πληροφορικής –Διεύθυνση Διοίκησης-Τμήμα Γραμματείας της Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων με θέμα :΄΄Στοιχεία επιβατικών υπηρεσιακών οχημάτων’’ 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 
 

όσους έχουν το δικαίωμα υποβολής προσφοράς (η διαδικασία δεν είναι ηλεκτρονική) για 

τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων της περιφερειακής ενότητας 
Κέρκυρας,, να υποβάλουν προσφορά (σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα) ,τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 . Οι συμβάσεις διέπονται από τις γενικότερες αρχές του Ν. 4412/2016. 

. Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν έως τις 31.12.2018 (με προαίρεση παράτασης κατά τους 

τρεις (3) μήνες του επόμενου έτους 2019)  

. Ως κόστος καυσίμων ορίστηκαν τα 1,579 €/LT αμόλυβδης βενζίνης (Παρατηρητήριο Τιμών 

Υγρών Καύσιμων - Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καύσιμων της 27ης Ιουλίου 

2018).  

-Οι προμήθειες καυσίμων θα αφορούν τα υπηρεσιακά οχήματα της ΠΕ Κέρκυρας που 

αναφέρονται στο με ΑΠ οικ.69425/28001 έγγραφο Γενικής Δ/νσης Διοίκησης,Οικ/κών  

& Πληροφορικής –Διεύθυνση Διοίκησης-Τμήμα Γραμματείας της Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων, με θέμα :΄΄Στοιχεία επιβατικών υπηρεσιακών οχημάτων’’ και μόνο 

για τα ονομαζόμενα σε αυτό (και που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης) 

(Παράρτημα Β΄). 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00 €)  

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., ήτοι 9.677,42 € χωρίς ΦΠΑ ο οποίος ανέρχεται στο ποσό 

των 2.322,58 €.  

Η κατακύρωση θα γίνει σε αυτόν που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ για την προμήθειας καυσίμων κίνησης της Π.Ε. Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων, δεν ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη των 12.000,00 € 

συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ και καλύπτονται οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης.  

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  
. Να μην υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 για τους υπόχρεους κατά περίπτωση:  

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

. Να είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις  

. Να είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:  
Κατάθεση  

ΑΔΑ: 6Υ977ΛΕ-9ΒΟ



Οι υποψήφιοι πρέπει να εκτυπώσουν, να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τα 

συνημμένο υπόδειγμα:  

-Έντυπο Προσφοράς  

και να τα καταθέσουν στο Γραφείο πρωτοκόλλου της Δ/νσης Διοίκησης (δεν απαιτείται 

εγγύηση συμμετοχής) μέχρι την 24-09-2018 και ώρα 13:00 εντός σφραγισμένου φακέλου, ο 

οποίος θα αναγράφει εξωτερικά  ευκρινώς τα εξής:  

 

   -   τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.  

   -  τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την ανοιχτή πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Γενική Διεύθυνση Διοίκησης 

Οικονομικών και Πληροφορικής- Διεύθυνση Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών) 

   -   τα στοιχεία του αποστολέα (συμπεριλαμβανομένων τηλεφώνου και φαξ επικοινωνίας).  

 

 

ΑΠΟ  

Όνομα: ….………….  

Τηλ.: ….…………….  

Fax 

Α.Φ.Μ: 

                                                                                        ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
                                                          για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

                                                      για την προμήθεια καυσίμων της περιφερειακής  
                                                                                ενότητας Κέρκυρας                                                                 

Να μην ανοιχθεί από το Πρωτόκολλο 

 

                                                                                                                      ΠΡΟΣ  

                                                                                                     Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

                                                                                        Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών 

                                                                                    Σπ.Σαμάρα 13  , Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα, 4ος όροφος 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποσφράγιση/αξιολόγηση  
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια στις 25-09-2018 

(ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:30)  ,στο ισόγειο του κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας (Σπ.Σαμάρα 13 , Τ.Κ. 

49100, Κέρκυρα), από την επιτροπή αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών 

διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες-υπηρεσίες έτους 2018. Για οποιαδήποτε αλλαγή στην 

ανωτέρω ημερομηνία, θα υπάρξει γνωστοποίηση στους συμμετέχοντες.  

Κατόπιν της αξιολόγησης, αναδεικνύεται και ανακοινώνεται ο προσφέρων με τη νομίμως 

χαμηλότερη τιμή σε € ,ο οποίος αποτελεί τον προσωρινό ανάδοχο.  

 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα)  
Η υπηρεσία καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει εκείνα τα έγγραφα, 

δικαιολογητικά*, με τα οποία αποδεικνύονται τα όσα απαιτεί η παρούσα.  
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Στη συνέχεια, αξιολογούνται τα ως άνω δικαιολογητικά και, εάν είναι ορθά, αναδεικνύεται 

ο οριστικός ανάδοχος. Στην αντίθετη περίπτωση, καλείται ο αμέσως επόμενος μειοδότης.  

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι:  

. Ποινικό μητρώο για κάθε υπόχρεο (βλέπε ανωτέρω στις προϋποθέσεις συμμετοχής)  

. Φορολογική ενημερότητα  

. Ασφαλιστική ενημερότητα  

. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 

κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 

να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 

το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 

οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 

μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.  

 

* Εάν η υπηρεσία διαθέτει ήδη ισχύοντα δικαιολογητικά στο αρχείο της από προηγούμενη 

διαδικασία, τότε μπορεί να κάνει χρήση αυτών, χωρίς να είναι αναγκαία η υποβολή νέων.  

 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Φορέας της υλοποίησης των δράσεων είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας ( Διεύθυνση 

Οικονομικών Π.Ε. Κέρκυρας -Τμήμα Προμηθειών ) 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ   
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά από πιστώσεις του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2018,της Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων  με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του Αναδόχου, μετά 

την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και 

υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον Ανάδοχο των απαιτούμενων 

από το Νόμο δικαιολογητικών.  
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:  

. Πρακτικό για την καλή εκτέλεση της προμήθειας  

. Τιμολόγιο πώλησης  

. Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Αναδόχου  

. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία.  

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν: ο Φόρος 1% επί της καθαρής αξίας και κράτηση  0,06% υπέρ 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, χαρτόσημο 3% επί της ανωτέρω 

κράτησης και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% και 0,06% υπέρ Α. Ε.Π.Π, χαρτόσημο 3% επί της 

ανωτέρω κράτησης και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% 

 

Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (24%).  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού 

έτους 2018, Ειδικός Φορέας 01073 και ΚΑΕ 1511.00.001  

 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στο 

Πρόγραμμα «Διαύγεια» στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavgeia.gov.gr, στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση, 
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www.eprocurement.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

www.pin.gov.gr.  

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΔΗ 
 
 

 

Κοινοποίηση:  

- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κέρκυρας  

email: pandi@pin.gov.gr 

- Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Διαφάνειας  

(με την παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων)  

email: pin.gov.gr  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

 
 

                                             ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΤΟΥΣ 2018 
 
 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(υποβάλλεται συμπληρωμένο) 
 

 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 
 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
 

 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
 

 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  
 

 

 
Α.Φ.Μ.  
 

 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.  
 

 

 
ΠΟΛΗ  
 

 

 
ΝΟΜΟΣ  
 

 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / E-MAIL  
 

 

 
 
 
 
 
 

               Ημερομηνία: ………………                                              Για τον υποψήφιο Ανάδοχο  
 

 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                      Σφραγίδα / Υπογραφή  

                                                                                                    Ονοματεπώνυμο 

                                                                                                         Νομίμου Εκπροσώπου  
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Β. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ 
 
 

 

Περιγραφή  Προμήθειας 

 

 

Ποσό χωρίς 

Φ.Π.Α. 

 Ποσό με Φ.Π.Α. 

Προμήθεια καυσίμων της περιφερειακής ενότητας Κέρκυρας 
 
 

€ 

 
 

€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

 

€ 

 

 

 

  
 

                                                                                    Ο  Προσφέρων 

 

 

                                                                     Ονοµατεπώνυµο/Σφραγίδα/Υπογραφή 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
  

 
 

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΙΝ  

         

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΣΤ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ
ΑΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗ / Ο∆ΗΓΟΣ 

         

         

1 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΤΟΥΟΤΑ-COROLLA KHY 9007 
JT1532EB100
041791 4220 1398 cc ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

    1η αδεια 17-1-01   
     

2 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ AUDI A6 KHI 5349 
WAU2224B14
N020731 AWT131114 1781 cc ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

    1η αδεια 14/10/2003             

3 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ SUZUKI LIANA KHI 5373 
JSAERA3150
0200800 M16A-1054617 1586 cc ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

    1η αδεια 27/8/04             

4 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ NISSAN X-TRAIL KHI 5374 
JN1TANT30U
0036317 QR20-425857 1998 cc ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

    1η αδεια 3/9/04             

5 
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 

SKODA OKTAVIA 
ΚΗΙ 9684 

TMBJX21U77
8844674 

BFQ 1595 cc 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

1η αδεια 05/7/2007  
απόφαση διατήρησης των ΚΗΙ-5349 , ΚΗΙ-
5373 ,ΚΗΙ-5374 είναι η Α∆Α:ΒΙ09ΟΡ1Φ-ΚΘΤ 

 
  

 

 
   

  
 (από ΕΦΕΤ ) 
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