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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                       
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1                                                    
                          144 52  -  Μεταμόρφωση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κων/νος Μητσόπουλος                                   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2132012904
Ε-mail: kmitsopoulos@metamorfossi.gr

                     
                          

                   
        Μεταμόρφωση:       
                  

       ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς  στην  διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης για την προμήθεια 
πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης, συνολικού προϋπολογισμού 
4.960,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

3) Τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 
της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

4) Τις διατάξεις του N. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/01.04.2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 
σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν 
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 
157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα των άρθρων 43 και 44.

5) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής - Βελτίωση της   οικονομικής και   αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για   τον εκσυγχρονισμό του  πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την  αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 
σχετικά με την απονομή   ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις  αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και  άλλες διατάξεις».

6) Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές».
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7) Τις διατάξεις του Ν. 4825/2021 (ΦΕΚ Α157/04.019.2021) « Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και 
επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα 
αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
επείγουσες διατάξεις»

8) Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
9) Τις διατάξεις του  άρθρου 4 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στις 12-12-

2012 (ΦΕΚ Α' 240) όπως κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013  (ΦΕΚ Α' 18), & τροποποιήθηκε από το 
Ν.4257/2014, η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών για προμήθεια  πετρελαιοειδών   για 
τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται 
από τους οικείους Δήμους.

10)  Τις υπ.αριθμόν 08/2022  τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν από την Κοινωφελή Επιχείρηση 
του Δήμου Μεταμόρφωσης 

11) Τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)  22REQ010057866/2022 του πρωτογενούς  
αιτήματος. 

12)  Την υπ. αριθμόν 03/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  (ΑΔΑ: Ψ2ΗΛΟΛΓΗ-ΜΨΖ).
13)  Τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 22REQ010070330/2022 έγκρισης  του  
        πρωτογενούς αιτήματος.
14) Την  υπ. αριθμ. 34/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΠ8ΩΚΒ-ΞΛΔ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλλει προσφορά για την προμήθεια  πετρελαίου 
θέρμανσης για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης,  χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος  σύμφωνα άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ  του Ν.4412/2016 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4782/2021
Ακολουθεί  αναλυτικός  πίνακας :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ LT ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4000LT 1,00€ 4.000,00€

Φ.Π.Α. 24% 960,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 4.960,00€

Προσφορές μπορεί να υποβληθούν για το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη 09 Μαρτίου 2022 (09-03-
2022). 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται εντός της ανωτέρω προθεσμίας  είτε  (α) με συστημένη 
επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 
(Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1 - Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ 14452 ). 
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο μέχρι την 
ανωτέρω  ημερομηνία.
 Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 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.
Αντίγραφο των όρων  διαπραγμάτευσης  και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών (αρμόδιος υπάλληλος: Κων/νος 
Μητσόπουλος, τηλ. 2132012904, e-mail: kmitsopoulos@metamorfossi.gr ) ενώ το αναλυτικό τεύχος των 
όρων διαπραγμάτευσης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου ( www.metamorfossi.gov.gr)
                                                                                                                                                          

                                                                                                                     

                                                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                   ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΑΟΥΔΑΣ


