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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

      
       
        
       Καβάλα,   13‐11‐2017 
       Αρ. Πρωτ.: 8177 

         
 OIKONOMIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ταχ. Διεύθυνση:   
Ταχ. Κώδικας:     
Πληροφορίες:   
Τηλέφωνο:     
Φαξ:     
e‐mail:                             

Τέρμα Ιοκάστης 
 
654 04 ‐ ΚΑΒΑΛΑ 
Δάγλας Κ. Διονύσιος  
2510 241 930 
2510 241 997 
daglas@1188.syzefxis.gov.gr 

 
                                                                                                              

ΘΕΜΑ :  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων και 

λαδιών μηχανής, προϋπολογισθείσας δαπάνης  82.555,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντα Φ.Π.Α.,  για  τα  Παραρτήματα  του  Κ.Κ.Π.‐Π.Α.Μ.Θ.  :  α)    Αποθεραπείας  και 

Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής &  β)  Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης  

CPV:  
09134100‐8 (Πετρέλαιο Κίνησης – ντίζελ) 
09135100‐5   (Πετρέλαιο Θέρμανσης) 

09132100‐4  (Βενζίνη αμόλυβδη) 
09211000‐1 (Ελαιολιπαντικά‐ γράσα και λίπη) 

 
Κ.Α.Ε. : 1611  

 
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε 

συνέχεια της με  αριθ. Θέμα 5ο  1 /46ης Συνεδρίασης/09‐11‐2017 Απόφασης του και 
έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

 
1. Του    άρθρου  9  του Ν.  4109/2013  (ΦΕΚ  16/Α/23‐01‐2013)  «Κατάργηση  και 
συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα ‐ 
Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις  (Α  16)»,  όπως  συμπληρώθηκε  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  16  του  Ν. 
4275/2014 (Φ.Ε.Κ. 149/Α/15‐07‐2014) και του άρθρου 15 του Ν. 4312/2014 (Φ.Ε.Κ. 
260/Α/2014) και ισχύει.   
2. Την με αριθ. Δ9/οικ. 44838/11750/05‐10‐2016 Υπουργική Απόφαση , η οποία 
δημοσιεύθηκε  στο    Φ.Ε.Κ.  542/Τ.Υ.Ο.Δ.Δ./11‐10‐2016  περί  ορισμού  μελών  στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Κ.Π.Π.‐Α.Μ.Θ.  
3. Την υπ΄ αριθ. Θέμα 1ο 1/42ης Συνεδρίασης /12‐10‐2016 Απόφαση του Δ/κού 
Συμβουλίου  περί  «Συγκρότησης  σε  Σώμα  του  Δ/κού  Συμβουλίου  του  Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» 
4. Την υπ΄ αριθ. Θέμα 1ο 4/42ης Συνεδρίασης /12‐10‐2016 Απόφαση του Δ/κού 
Συμβουλίου περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων του Προέδρου του Δ/κού Συμβουλίου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3329/2005».  
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5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/2011), 
«Σύσταση  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων‐Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 
του Ν.  3588/2007  (πτωχευτικός  κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
6. Του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί  Λογιστικού  των  Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου 
Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19‐7‐1974). 
7. Του  Ν.  4270/2014  (ΦΕΚ  143/Α/28‐6‐2014)  «  Αρχές  Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό 
και άλλες διατάξεις». 
8. Του  Π.∆.  80/2016  (ΦΕΚ  145/Α/2016)  “Ανάληψη  υποχρεώσεων  από  τους 
διατάκτες”  
9. Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/08‐08‐2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, 
όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 τ.Α΄10‐7‐2007) 
και του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α΄/16‐03‐2007).  
10. Του  άρθρου  9  του  Ν.  4052/2012  «Αναδιοργάνωση  του  Υ.Υ.  &  Κ.Α.  και 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 
11. Του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ/30/Α/05) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 
την  αποτροπή  καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων 
συμβάσεων”, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/05) “Τροποποίηση 
του  ν.  3310/2005  «Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή 
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων»  (ΦΕΚ 
30/Α΄/14.2.2005). 
12. Του  Π.Δ.370/95  (Φ.Ε.Κ.  199/Α/14‐09‐1995)  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής 
Νομοθεσίας  περί  κρατικών  προμηθειών  προς  το  κοινό  Δίκαιο  και  τροποποίησης 
αυτού» Π.Δ. 105/2000(Φ.Ε.Κ. 100/Α/17‐03‐2000). 
13. Της  με  αριθ.  3491/31‐05‐2017    Υ.Α.    (Φ.Ε.Κ.  1992/τ.Β΄/  09‐06‐2017)  του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 5143/11‐12‐
2014 Υ.Α.   (Φ.Ε.Κ. 3335/τ.Β΄/11‐12‐2014).  
14. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  157  του  Ν.4281/2014  (ΦΕΚ  A  160/08‐08‐2014) 
Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας,  οργανωτικά  θέματα 
Υπουργείου  Οικονομικών  και  άλλες  διατάξεις,  όπως  τροποποιήθηκε  με  τον  Ν. 
4354/2014 και με τον Ν. 4403/2016.  
15.  Του  Ν.  4155/2013  (Α΄  120)  «Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
16. Του Ν.  3861/2010  (Α΄  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας με  την  υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων  στο  διαδίκτυο  «Πρόγραμμα  Διαύγεια»  και  άλλες  διατάξεις»  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
17. Του  Π.Δ.166/2003  (ΦΕΚ  138/Α΄/5‐6‐2003)  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής 
νομοθεσίας  στην  οδηγία  2000/35  της  29‐6‐2000  για  την  καταπολέμηση  των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».  
18. Των  άρθρων  82‐85  του  Ν.  2362/1995  (Φ.Ε.Κ.  247/Α’/27‐11‐1995)  «Περί 
Δημόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει.  
19. Του Ν. 3886/2010 (Α’ 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων ‐ Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ 
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του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  11ης  Δεκεμβρίου  2007  (L 
335)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
20. Της  K.Y.A.  με  αριθμό  Π1/23807/18‐12‐2012  (Β'  3400)  για  τα  θέματα 
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημόσιων 
Συμβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων.  
21. Τη  με  αριθ.  Θέμα  5ο  20/  27η  Συνεδρίαση  /06ης‐07‐2017  Απόφαση  του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. θέμα 
«Συγκρότηση Επιτροπών αξιολόγησης προσφορών για τους πρόχειρους και τακτικούς 
διαγωνισμούς (2017‐2018)».  
22. Το  Ν.  3871/2010  «Δημοσιονομική  Διαχείριση  και  Ευθύνη»  αρ.  21  παρ.  2 
«Άρθρο 21 Ανάληψη υποχρεώσεων» (ΦΕΚ 141/Α/17.08.2010).  
23. Του  άρθρου  26  του  Ν.  4024/11  (Α’  226)  «Συντάξεις  Δημοσίου,  ενιαίο 
μισθολόγιο  ‐  βαθμολόγιο,  εργασιακή  εφεδρεία  ΚΛΑΔΙΚΕΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ»  για  τη 
συγκρότηση των συλλογικών οργάνων επί δημόσιων διαγωνισμών.  
24. Του Ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
25. Του  άρθρου  22  παράγραφος  1  περίπτωση  ΙΒ  του  Ν.  2859/2000  (Α΄248) 
«Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης  Αξίας»,  όπως  αντικαταστάθηκε  με  την  παράγρ.1 
του άρθρ. 19 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ 152/Α).  
26. Της  ισχύουσας  φορολογικής  νομοθεσίας  και  ιδίως  το  νομότυπο  των 
φορολογικών στοιχείων και παραστατικών σύμφωνα με τον ΚΒΣ.  
27. Τη με αριθ.117/2017 Σύμφωνη Γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., περί προσφυγής στη 
διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ,για την 
προμήθεια υγρών καυσίμων και λαδιών μηχανής για την ανάθεση σύμβασης για τα 
δύο (2) Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.‐Π.Α.Μ.Θ.  
28. Τη με αριθμ. Θέμα 5ο 1/46ης Συνεδρίασης / 9ης ‐11‐2017  Απόφαση  του  Δ.Σ. 
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται   η σκοπιμότητα για την διενέργεια Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια  υγρών καυσίμων και λαδιών μηχανής 
για  τις ανάγκες  του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με 
Αναπηρία Κομοτηνής και του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης   (Α.Δ.Α.: 
7X5XOΞΧΘ‐ΜΚ1). 
29. Την με αρ. πρωτ. 1248/01‐03‐2017 με αριθ. 146/0 με    ΑΔΑ: 6 ΚΡ7Ο ΞΧΘ‐ΡΝΚ   
έγκριση ανάληψης  υποχρέωσης σε βάρος πίστωσης των ΚΑΕ του προϋπολογισμού 
του Κ.Κ.Π.‐Π.Α.Μ.Θ για το έτος  2017  ποσού    128.710,00 €  στον   ΚΑΕ  1611.  
30. Την με αριθ. Πρωτ. 22010/743/02‐06‐2016 έγκριση ανάληψης υποχρέωσης 
για  το  έτος  2017  σε  βάρος  της  πίστωσης  του  ΚΑΕ  1611  μέχρι  του  ποσού  των 
149.756,90 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Α.Δ.Α. ΩΤΑΕ465Θ1Ω‐ΨΥΚ). 
31. Την με αριθ. Πρωτ. 8492/353/13‐03‐2017 Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για 
το έτος 2018 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 1611 μέχρι του ποσού των 125.000,00 
€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Α.Δ.Α. ΨΦΧΤ465Θ1Ω‐ΧΤ7). 
32. Το  αίτημα    που  καταχώρησε  το  Κ.Κ.Π.Π.‐Α.Μ.Θ.  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας.  

 
Ενέκρινε την  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης  
 

με  σκοπό    την  υποβολή  προσφορών  μέχρι  του  ποσού  των  ογδόντα  δύο  χιλιάδων 
πεντακοσίων  πενήντα  πέντε  ευρώ  (82.555,00  €)   μη  συμπεριλαμβανομένου    του 
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Φ.Π.Α.    για  την  προμήθεια  υγρών  καυσίμων  και  λαδιών  μηχανής 
(ελαιολιπαντικών)  για τα Παραρτήματα:  
 
 

1. Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής ως εξής: 

1.  
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  Προϋπολογισθείσα 

Τιμή Λίτρου 
Συνολική 

Προϋπολογισθεί 
σα 

δαπάνη χωρίς 
Φ.Π.Α. 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   
ΚΙΝΗΣΗΣ 

Λίτρα  58.000  1,0516 €  60.992,80 € 

 
2. 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  Προϋπολογισθείσα 
Τιμή Λίτρου 

Συνολική 
Προϋπολογισθεί 

σα 
δαπάνη χωρίς 

Φ.Π.Α. 

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

Λίτρα  3.230  1,2419 €  4.011,34 € 

 
3. 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  Προϋπολογισθείσα 
Τιμή Λίτρου 

Συνολική 
προϋπολογισθείσα 

δαπάνη χωρίς 
Φ.Π.Α. 

ΛΑΔΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΣ – 

 
Ελαιολιπαντικά 

Λίτρα  120 lt  8,9430 €  1.073,17 

 

2. Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης 
1.  

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  Προϋπολογισθείσα 
Τιμή Λίτρου 

Συνολική 
Προϋπολογισθεί 

Σα   δαπάνη χωρίς 
Φ.Π.Α. 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Λίτρα  10.000  0,7741 €  7.741,00€ 

 
2. 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  Προϋπολογισθείσα 
Τιμή Λίτρου 

Συνολική 
Προϋπολογισθεί 

σα 
δαπάνη χωρίς 

Φ.Π.Α. 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   
ΚΙΝΗΣΗΣ 

Λίτρα  3.500  1,229 €  4.301,50€ 
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3.  
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  Μονάδα 

Μέτρησης 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  Προϋπολογισθείσα 

Τιμή Λίτρου 
Συνολική 

Προϋπολογισθεί 
σα 

δαπάνη χωρίς 
Φ.Π.Α. 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  Λίτρα  3.500  1,2161 €  4.256,35 € 

 
4.  

                 ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  Προϋπολογισθείσα 
Τιμή Λίτρου 

Συνολική 
Προϋπολογισθεί 

σα  δαπάνη 
χωρίς Φ.Π.Α. 

ΛΑΔΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΣ – 

Ελαιολιπαντικά 

Λίτρα  20  lt  8,943 €  178,86 € 

 
Ανάδοχος  αναδεικνύεται  ο  υποψήφιος  προμηθευτής  που  προσφέρει  την 
χαμηλότερη  τιμή  για  την  προμήθεια    λαδιού  μηχανής  από  αυτή  της 
προϋπολογιζόμενης,  και αυτός που προσφέρει το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης 
για την αμόλυβδη βενζίνη , το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης,  επί 
τοις    %  που  υπολογίζεται  στη  νόμιμη  διαμορφούμενη  κάθε  φορά  μέση  τιμή 
λιανικής  τιμής  πώλησης      του  είδους  ,  τη  μέρα  της  παράδοσης  του,    η  οποία 
προκύπτει από  το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο  τιμών έκπτωσης,  από  το  τμήμα 
προστασίας καταναλωτή του Τμ. Εμπορίου και Τουρισμού από την Π.Ε. της έδρας 
του εκάστοτε Παραρτήματος του Κ.Κ.Π.‐Π.Α.Μ.Θ.  
 

Οι    σφραγισμένες      προσφορές    υποβάλλονται      ιδιοχείρως    ή  ταχυδρομικώς    με 
συστημένη επιστολή  μέχρι την Τετάρτη   22 Νοεμβρίου 2017  και 11:00 π.μ., στο 
πρωτόκολλο  του  Κέντρου  Κοινωνικής  Πρόνοιας  Περιφέρειας  Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης επι της οδού Τέρμα Ιοκάστης στην Καβάλα. Αποδεκτές γίνονται  
μόνον όσες  προσφορές κατατεθούν  ή παραληφθούν έως και την ανωτέρω ημέρα 
και ώρα. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται 
εξωτερικά τα εξής : 
 
Αναγραφή των στοιχείων του υποψηφίου (επωνυμία –διεύθυνση‐τηλέφωνα) 
Ένδειξη: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
«Για την προμήθεια  λαδιού μηχανής  ή  αμόλυβδης βενζίνης , ή 
πετρελαίου    κίνησης  ή  πετρελαίου  θέρμανσης  (διαγράφεται 
ανάλογα η φράση) ,  για τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.‐Π.Α.Μ.Θ. : 
Αποθεραπείας  και  Αποκατάστασης  Παιδιών  με  Αναπηρία 
Κομοτηνής ή για το Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης». 

 
Εντός του φακέλου προσφοράς, πρέπει να περιέχονται τα εξής : 
 
1. Αντίγραφο  της  νόμιμης άδειας  λειτουργίας  της  επιχείρησης,  ή    Υπεύθυνη 
Δήλωση ότι η επιχείρηση λειτουργεί καθόλα νόμιμα.  
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2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι:  

• αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας  

 δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα,  
• δεν έχουν καταστεί ποτέ υπεύθυνοι ιδιαίτερα σοβαρών ψευδών δηλώσεων 

κατά την παροχή πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από αναθέτουσες αρχές, 
σχετικά με την ανταπόκρισή τους σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους, 

• δεν αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ, γιατί δεν 
εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους,  
 

3. Στην Οικονομική προσφορά  οποία θα αποτυπώνεται η προσφερόμενη τιμή 
μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ.  
 
4. Οι προσφορές  θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ € χωρίς Φ.Π.Α. έως και δύο 
δεκαδικά ψηφία για τα λάδια – ελαιολιπαντικά και σε ποσοστό έκπτωσης % έως 
δύο δεκαδικά ψηφία για τα είδη: αμόλυβδη βενζίνη ,  πετρέλαιο   κίνησης, πετρέλαιο  
θέρμανσης  και θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς (Ν. 4412/16 άρθρο 
95 ιδίως εδάφιο 5 και 6).  
 
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την λήξη της 

σύμβασης  (για  ένα  έτος  από  την  υπογραφή  της).  Αποκλείεται  οποιαδήποτε 

αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή 

πέραν του αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς 

του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους. 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προς: το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας‐ Θράκης 
Τέρμα Ιοκάστης – Καβάλα – ΤΚ 65404 
Τμήμα Προμηθειών  
 
Στοιχεία Υποψήφιου Προμηθευτή  
Εταιρική Επωνυμία: 
Εταιρική Μορφή : 
Επαγγελματική Δραστηριότητα: 
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου: 
Α.Φ.Μ.:………………………………Δ.Ο.Υ.: ……………………….. 
Διεύθυνση:……………………………………………. Πόλη: ……………………………………. 
Τηλέφωνο: 
Fax: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Email: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ο υπογράφων …………………………………………….. δηλώνω ότι για την  προμήθεια λαδιών 
μηχανής  ή  βενζίνης  αμόλυβδης  ή  πετρελαίου  κίνησης  ή  πετρελαίου  θέρμανσης 
(διαγράφεται ανάλογα η φράση) όπως περιγράφονται στην με αριθ. πρωτ. 8177/13‐
11‐2017   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  , τους οποίους έλαβα γνώση και 
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, υποβάλλω οικονομική προσφορά ως εξής:    
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Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Προμήθειας 

 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα της με αριθ. πρωτ. ………………………. Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
 

Για  την προμήθεια λαδιών 
μηχανής ή βενζίνης 

αμόλυβδης ή πετρελαίου 
κίνησης ή πετρελαίου 

θέρμανσης (διαγράφεται 
ανάλογα η φράση)   

Προσφερόμενη τιμή 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

 
 ……………,…….€ 

Ή προσφερόμενο ποσοστό 
έκπτωσης % 

 
………………..,……%  

 
 
Ημερομηνία : ………………………..    Για τον υποψήφιο       Προμηθευτή  
 
 
 
                    Σφραγίδα / Υπογραφή 
                                    Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου 
             
Μετά την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
το  συντομότερο  δυνατόν  (τρείς  ημερολογιακές  ημέρες)    από  την  κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το 
ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλλει, σε σφραγισμένο φάκελο, στην Επιτροπή 
Διενέργειας του διαγωνισμού, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 
 
 (Α). Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα εξής :  
i) για κάποιο από τα αδικήματα:  
‐  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2 
παράγραφος  1  της  κοινής  δράσης  της  98/773/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  (EEL  351  της 
29.1.1998,  σελ.  1),  δωροδοκία,  όπως  αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα  στο  άρθρο  3  της 
πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 
της 31.12.1998, σελ. 2),  
‐ απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, 
σελ. 48),  
‐ νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου,  EE  L  344  της  28.12.2001,  σελ.  76)  η  οποία  ενσωματώθηκε  με  το  ν. 
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), ii) κάποιο από τα 
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αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  
iii)  το/τα  προβλεπόμενα  από  τον  Αγορανομικό  Κώδικα  αδίκημα,  σχετικό  με  την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  
 
(Β).  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 
(της  ως  άνω  παραγράφου  9.10.),  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  σε 
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
 
(Γ). Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 
και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (Β) και (Γ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 
Απόρριψη Προσφορών  
(α).  Κάθε  έλλειψη  δικαιολογητικών  που  θα  διαπιστωθεί  μετά  από  έλεγχο,  θα 
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  
(β).  Προσφορές  που  παρουσιάζουν,  κατά  την  κρίση  της  Επιτροπής,  ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
(γ).  Αντίθετα  δεν  απορρίπτονται  προσφορές  εάν  οι  παρουσιαζόμενες  αποκλίσεις 
κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους 
της Διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από 
την παρούσα ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται 
την απόρριψη των προσφορών. 
(δ).  Προσφορά  που  είναι  αόριστη  και  ανεπίδεκτη  εκτίμησης,  περιέχει  ελλιπή  ή 
ανακριβή στοιχεία ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
(ε). Προσφορά στην οποία διαπιστωθεί ουσιώδης απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της 
τεχνικών  ιδιοτήτων  του  είδους    και  οικονομικής  προσφοράς,  απορρίπτεται  ως 
απαράδεκτη.  
(ζ). Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η  προσφερόμενη τιμή ,  
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
(η) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα  για  την  τεκμηρίωση  των  προσφερόμενων  τιμών  ,  οι  δε  προμηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  
(θ).  Εάν  και  μετά  την  αξιολόγηση  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  της  ανωτέρω 
αιτιολόγησης και την σχετική Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, οι προσφερόμενες 
τιμές    κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές  , η Προσφορά θα απορρίπτεται.  
(ι).  Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  που  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας  και  τις 
διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου επιβάλλεται απόρριψη της προσφοράς.  
(κ). Το  Κ.Κ.Π.‐Π.Α.Μ.Θ.  επιφυλάσσεται  του  δικαιώματος  να  απορρίψει  προσφορά 
διαγωνιζομένου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.  
(λ).  Σε  περίπτωση  που  κατά  τη  διαδικασία  ελέγχου  των  προσφορών  προκύψουν 
απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο 
οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.  
(μ).  Η  απόρριψη  προσφοράς  γίνεται  με  απόφαση  του  αρμοδίου  οργάνου  (Δ/κό 
Συμβούλιο), ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.  
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(ν). Το Κ.Κ.Π.‐Π.Α.Μ.Θ.,  επιφυλάσσεται κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια 
για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία να ακυρώσει, να αναβάλλει ή να μην κατακυρώσει τον 
παρόντα  διαγωνισμό  σε  κανένα  προσφέροντα  χωρίς  εκ  τούτου  να  προκύπτει 
οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης των προσφερόντων. 
 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
1.  Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν  ευθύνονται  για  τη μη  εκπλήρωση  των συμβατικών 
τους  υποχρεώσεων,  στο  μέτρο  που  η  αδυναμία  εκπλήρωσης  οφείλεται  σε 
περιστατικά ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία 
αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς.  
2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών 
του  σε  γεγονός  που  εμπίπτει  στην  προηγούμενη  παράγραφο,  οφείλει  να 
γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους 
και  περιστατικά  εντός  αποσβεστικής  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών από  τότε  που 
συνέβησαν,  προσκομίζοντας  τα  απαραίτητα  αποδεικτικά  στοιχεία.  Η  Αναθέτουσα 
Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του σχετικού 
αιτήματος  του Αναδόχου, διαφορετικά, με  την πάροδο άπρακτης  της προθεσμίας, 
τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.  
 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
Στην  περίπτωση  που  θα  διαπιστωθεί  από  την  Επιτροπή  Παραλαβής  του 
Παραρτήματος    ότι  υπάρχει  πλημμελής  εκτέλεση  της  προμήθειας,  τότε  μετά  από 
εισήγησή  της,  ύστερα  από  απόφαση  του  Δ/κού  Συμβουλίου  του  Κ.Κ.Π.Π.‐Α.Μ.Θ., 
δύναται να περικοπεί ποσοστό αμοιβής μέχρι και 30%. 
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ή την ανάθεση, 
επιβάλλονται,  με  απόφαση  του  αρμοδίου  για  την  διοίκηση  του  φορέα  οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο  προς  παροχή  εξηγήσεων  αθροιστικά  ή  διαζευκτικά,  οι  παρακάτω 
κυρώσεις : 
‐Προμήθεια  του  υλικού  σε  βάρος  του  εκπτώτου  προμηθευτή  είτε  από  τους 
υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για 
διαπραγμάτευση,  είτε  με  διενέργεια  διαγωνισμού.  Κάθε  άμεση  ή  έμμεση 
προκαλούμενη  ζημία  του  δημοσίου  ή  τυχόν  διαφέρον  που  θα  προκύψει, 
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται 
ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, 
κατά  τα  παραπάνω  οριζόμενα.  Στην  περίπτωση  αυτή,  ο  υπολογισμός  του 
καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου 
οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
‐Προσωρινός  ή  οριστικός  αποκλεισμός  του  προμηθευτή  από  το  σύνολο  των 
προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις.  
‐Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών, για τα 
οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά 
μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα 
εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού.  
‐Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με 
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της 
σύμβασης,  από  τις  οποίες  κηρύχθηκε  έκπτωτος,  κατά  περίπτωση,  κατά  τον 
υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν 
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προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η 
οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 
‐ Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος 
αποδείξει  ότι  η  καθυστέρηση  οφείλεται  σε  ανωτέρα  βία  ή  σε  υπαιτιότητα  του 
αναθέτοντος.  
‐ Επίσης το Κ.Κ.Π.‐Π.Α.Μ.Θ.  έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει 
ουσιώδη όρο της σύμβασης, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ :  
 Η πληρωμή  του αναδόχου θα καταβάλλεται   σε ευρώ με τον αναλογούντα 

νόμιμο ΦΠΑ, μετά από έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα της μειοδότριας 
εταιρείας  –  επιχείρησης.  Προϋπόθεση  εξόφλησης  τιμολογίου  είναι  η  παράδοση  – 
παραλαβή από την αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής του εκάστοτε Παραρτήματος του 
Κ.Κ.Π.‐Π.Α.Μ.Θ.  Η αναθέτουσα αρχή δε θα προχωρεί  στην πληρωμή του αναδόχου 
εάν η  προμήθεια του δεν έχει παραληφθεί από την αρμόδια Επιτροπή. 
 Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτηση του σε τρίτον 

χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, το Κ.Κ.Π.‐Π.Α.Μ.Θ., έχει το δικαίωμα να 
αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτο.  
 Το    τιμολόγιο  του  αναδόχου  υπόκειται  στις  νόμιμες  κρατήσεις  που  τον 

βαραίνουν  αποκλειστικά.  Οι    κρατήσεις  που  καθορίζονται  από  τις  ισχύουσες 
διατάξεις  και βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι εξής: 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,06% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της ενιαίας αρχής 
δημοσίων  συμβάσεων,  Χαρτόσημο  3%  επί  της  ανωτέρω  κράτησης  και  ΟΓΑ 
Χαρτοσήμου 20% 
β)  Παρακράτηση  Φόρου  1%  επί  της  συμβατικής  αξίας  χωρίς  Φ.Π.Α.  για  την 
προμήθεια.    
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Κ.Κ.Π.‐Π.Α.Μ.Θ.  
Ως  προς  τα  δικαιολογητικά  πληρωμής  και  λοιπά  στοιχεία  ισχύουν  τα  όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. και την υπ αριθμ. 2024709/601/0026/8‐4‐1998 
απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.  
 Η  πληρωμή  του  αναδόχου      θα  γίνεται    με  την    παράδοση  των  υγρών 
καυσίμων  , ή των ελαιολιπαντικών   έπειτα από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας 
επιτροπής παραλαβής,  από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Κ.Κ.Π.‐Π.Α.Μ.Θ. 
με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη 
αξία που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των συμβάσεων (π.χ. πρόστιμο, κλπ). 
Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση των παραδοθείς ειδών : 
1. Πρακτικό Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής καθώς και παρακολούθησης των 
όρων  της Σύμβασης που θα συναφθεί με  τον Προμηθευτή  το οποίο θα συνταχθεί   
από την αρμόδια Επιτροπή που θα οριστεί από το Κ.Κ.Π.‐Π.Α.Μ.Θ. για την Παραλαβή 
των Ειδών και την Παρακολούθηση των όρων της οικείας Σύμβασης. 
2. Τιμολόγιο. Στο τιμολόγιο θα αναφερθούν  αναλυτικά οι ποσότητες και οι χρεώσεις 
για την προμήθεια αυτή  καθώς και το γενικό σύνολο.  
3. Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. για μη οφειλόμενες εισφορές (ασφαλιστική ενημερότητα). 
4. Φορολογική ενημερότητα. 
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
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Η  πρώτη πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί όταν ελεγχθεί και  εγκριθεί 
ο φάκελος της διενέργειας του διαγωνισμού από την Υπηρεσία του Επιτρόπου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Καβάλας . 
Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
 Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης, στο Παράρτημα Αποθεραπείας  και 
Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής , και στο Παράρτημα Ατόμων με 
Αναπηρία  Ξάνθης    των παραγγελλομένων υγρών καυσίμων  ,    θα βαρύνουν  τον 
ανάδοχο‐ προμηθευτή. 
 Ο  Εκτελωνισμός,  η  μεταφορά,  η  ασφάλεια,  οι  δασμοί,  οι  φόροι  κλπ. 
βαρύνουν τον Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής υποχρεούται με δικές του δαπάνες και 
έξοδα  να  ασφαλίσει  πλήρως  όλο  την    προς  εκτέλεση  προμήθεια    κατά  παντός 
κινδύνου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς  και μέχρι της παραλαβής. 
Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και προ της υπογραφής της Συμβάσεως, 
θα διενεργηθεί έλεγχος από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, για την 
ακρίβεια των δηλωθέντων (στην προσφορά του επιλεγέντος). Στην περίπτωση που 
διαπιστωθούν  αποκλίσεις,  το  Κ.Κ.Π.‐Π.Α.Μ.Θ.  διατηρεί  το  δικαίωμα,  μετά  από 
αιτιολογημένη απόφαση  του  Δ/κού  Συμβουλίου  του  ,  να  μην  προχωρήσει  στην 
υπογραφή  της  συμβάσεως  με  τον  επιλεγέντα.  Στην  περίπτωση  αυτή  το  Κ.Κ.Π.‐
Π.Α.Μ.Θ.  ,  δύναται  (αλλά  δεν  υποχρεούται)  να  προχωρήσει  στη  σύναψη  της 
συμβάσεως  με  τον  δεύτερο  κατά  σειράν  βαθμολογίας  υποψήφιο  (υπό  την 
προϋπόθεση ότι η προσφορά του δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από τη Διακήρυξη). 
 
Η σύμβαση που θα καταρτιστεί εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 
της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης  
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη  
γ. Το προς προμήθεια είδος.   
δ. Την συνολικά προσφερόμενη τιμή που προκύπτει ή το ποσοστό έκπτωσης %. 
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των παραδοτέων.  
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές του παραδοτέου.  
ζ.  Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
θ. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. 
  
ΤΕΧΝΙΚΑ   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Οι προδιαγραφές όλων των ειδών των πετρελαίου θέρμανσης, φυσικά και χημικά 
χαρακτηριστικά καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
Η ποιότητα των παραπάνω τύπων πετρελαιοειδών θα πρέπει να είναι σύμφωνη µε 
τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές όπως καθορίζονται µε αποφάσεις του 
Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου.  
 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 
Προδιαγραφές  αμόλυβδης  βενζίνης  όπως  αυτές  υπαγορεύονται  από  την  ΚΥΑ 
291/2003 των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ με την 
οποία ενσωματώθηκε η 98/70/ΕΚ οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης 
Οκτωβρίου  1998  στην  εσωτερική  έννομη  τάξη,  και  αναφέρονται  στο  ΦΕΚ 
332/Β’/11‐2‐2004,  όπως  έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει,  ακολουθώντας  το 
πρότυπο ΕΝ 228.  

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 
Προδιαγραφές  πετρελαίου  κίνησης  για  οδικά  οχήματα  όπως  αυτές 
υπαγορεύονται ΚΥΑ 291/2003 των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης 
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και ΠΕΧΩΔΕ, με την οποία ενσωματώθηκε η 98/70/ΕΚ οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου  της  13ης  Οκτωβρίου  1998  στην  εσωτερική  έννομη  τάξη,  και 
αναφέρονται  στο  ΦΕΚ  332/Β’/11‐2‐2004,  όπως  έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει, 
ακολουθώντας το πρότυπο ΕΝ 590. 
 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Προδιαγραφές  πετρελαίου  θέρμανσης  Αριθ.  Απόφασης    467/2002      (ΦΕΚ  Β΄ 
1531/16.10.2003)  του  Ανώτατου  Χημικού  Συμβουλίου  η  οποία  ελήφθη  κατά  τη 
συνεδρίαση  της  19/12/2002  και  η  οποία  τροποποιήθηκε  στη  Συνεδρίασή  της 
23/1/2003 με την απόφαση 21/2003 του Συμβουλίου, όπως τελικά διαμορφώθηκε 
από την Ευρ. Επιτροπή στο πλαίσιο των διαδικασιών του Π.Δ. 39/2001. 

(Χρωματισμός και ιχνηθέτηση  ‐ Πρόσθετα ‐ Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι  
ελέγχου – Ανθρακούχο υπόλειμμα ‐ Απαιτήσεις εξαρτώμενες 

 
 

Α/Α  ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ‐ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL 
ΚΙΝΗΣΗΣ  

του ΦΕΚ: 1490/Β/09‐10‐
2006(Υ.Α. 514/2004) & 
του Φ.Ε.Κ. 332/2004/Β΄ 

(Υ.Α. 332/2004) 
 

2  ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΛΙΑΝΙΚΗ 

του ΦΕΚ: 872/Β/2007 (ΑΧΣ 
510/2004) & του Φ.Ε.Κ. 

332/2004/Β΄ (Υ.Α. 
332/2004) 

3  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  Το πετρέλαιο θέρμανσης 
θα καλύπτει τις 

προδιαγραφές που 
ορίζονται στην Υπ. 

απόφαση 1)467/2002 ΦΕΚ 
1531/2003 τεύχος Β΄ 2) 

468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 
τεύχος Β’ 3) ΑΧΣ 291/2003 
ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’ 

4  ΛΑ∆ΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ  SAE:10W‐40 
 

5  ΛΑ∆ΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ  SAE: 5W‐40 
 

6  ΛΑ∆ΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ  SAE: 5W‐30 
 

7 
 

ΛΑ∆ΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ  SAE: 15W‐40 
 

 
Ποιοτικοί έλεγχοι – Δειγματοληψία , οι οποίοι θα πραγματοποιούνται από τις ανά  
Παράρτημα του Κέντρου Επιτροπές Παραλαβής Υγρών Καυσίμων 

1. Ο έλεγχος διακρίνεται σε:   
a. Ποιοτικό και  b. Ποσοτικό 

2. Ο ποιοτικός έλεγχος συνίσταται :  
a. Στην  παρατήρηση  του  χαρακτηριστικού  για  το  κάθε  είδους  καυσίμου 
χρώματος (π.χ. πετρέλαιο θέρμανσης κόκκινο, πετρέλαιο κίνησης σε φυσικό χρώμα 
κιτρινωπό) . 
b. Στη λήψη δειγμάτων και την αποστολή τους για εργαστηριακό έλεγχο στην 
Αρμόδια Χημική Υπηρεσία. 
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3. Η δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά την 
ώρα  της  εκφόρτωσης  όταν  κριθεί  σκόπιμο  ή  οπωσδήποτε  σε  κάθε  περίπτωση 
αμφιβολίας για την ποιότητα. 

4. Και στις δύο περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου οι Επιτροπές 
παραλαβής λαμβάνουν απ’ ευθείας τα δείγματα και τα αποστέλλουν στην αρμόδια 
Χημική Υπηρεσία ή καλούν τις αρμόδιες Υπηρεσίες για τον σκοπό αυτό ή τα Τμήματα 
Τεχνικού Ελέγχου των Δ/νσεων Εμπορίου της Π.Ε. του εκάστοτε Παραρτήματος  της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

5. Η δειγματοληψία γίνεται παρουσία του βυτιοφορέα ο οποίος υπογράφει στο 
πρακτικό δειγματοληψίας. Σε περίπτωση που ο βυτιοφορέας αρνηθεί να υπογράψει 
αναγράφεται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας ‘’ο παραδίδων τα καύσιμα αρνήθηκε 
να υπογράψει’’ και η δειγματοληψία διεξάγεται κανονικά.  

6. Ο  βυτιοφορέας  κατά  την ώρα  της  εκφόρτωσης  υποχρεούται  να  παραδίδει 
στην επιτροπή παραλαβής δείγμα του καυσίμου ποσότητας ενός λίτρου το οποίο θα 
λαμβάνεται  ανεξάρτητα  από  την  δειγματοληψία  της  παρ.  (β),  από  τον  σωλήνα 
εκφόρτωσης μετά την διέλευση των είκοσι πρώτων λίτρων όπως ορίζει το άρθρο 431 
της 14/89 Αγορανομικής Διάταξης και θα σφραγίζεται ενώπιον της επιτροπής, στο 
δείγμα θα προσαρτάται ετικέτα με όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το ίδιο 
άρθρο (π.χ. είδος καυσίμου, ποσότητα αριθμ. Δελτίου Αποστολής κ.λ.π.). 

7. Το  δείγμα  αυτό  θα  φυλάσσεται  από  τον  Φορέα  μέχρι  εξάντλησης  των 
καυσίμων από την δεξαμενή. 

8. Η  διακίνηση  και  η  παράδοση  των  καυσίμων  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  τις 
ισχύουσες Διατάξεις. 

9. Τέλος για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής των καυσίμων θα πρέπει πέρα από 
την καταγραφή της ένδειξης του μετρητού του βυτιοφόρου να έχει υπολογισθεί η 
χωρητικότητα  των  δεξαμενών  που  αποθηκεύεται  το  καύσιμο  και  με  ειδικές 
βαθμολογημένες  βέργες  να  μετράται  το  ύψος  του  καυσίμου  πριν  και  μετά  την 
παράδοση. 

10. Τα ύψη αυτά θα σημειώνονται στο Δελτίο Πώλησης όπως προβλέπεται από 
το  άρθρο  387  της  14/89  Αγορανομικής  Διάταξης  για  την  Διανομή  Πετρελαίου 
Θέρμανσης και Κίνησης. 

11. Σε  περίπτωση  μη  κανονικού  δείγματος  η  παραπομπή  στον  Εισαγγελέα  θα 
γίνεται από τη δειγματίζουσα Υπηρεσία. 

12. Εάν  κατά  τον  έλεγχο  των  δειγμάτων  διαπιστωθεί  ότι  το  δείγμα  είναι  μη 
κανονικό  ή  μη  κανονικό  ‐  νοθευμένο,  τότε  η  δαπάνη  του  ελέγχου  βαρύνει  τον 
προμηθευτή. 
 

Στοιχεία επικοινωνίας των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.‐Π.Α.Μ.Θ. 
Ταχυδρομική  Διεύθυνση  & τηλέφωνα 

 
1.  Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής  

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 

Δ/ΝΣΗ 
ΦΑΞ  ΤΗΛ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ  ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

15ο  χλμ.  Ξάνθης 
Κομοτηνής  – 
Κομοτηνή ‐ 69100 

2531 0 97197  2531 3 52000 
2531 3 52020  
2531 3 52010 
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2. Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης  

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 

Δ/ΝΣΗ 
ΦΑΞ  ΤΗΛ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ατόμων  με 
Αναπηρία 
Ξάνθης   

Χρύσα  Ξάνθης  – 
Ξάνθη – Τ.Κ. 67100 

2541 0 23755  2541 0 23755 
2541 0 70108 

 
 
Ο Πρόεδρος  

                του Δ/κού Συμβουλίου  
                     του Κ.Κ.Π.‐Π.Α.Μ.Θ. 
 
 
 

 Σωτήρης Π. Σωτηριάδης  
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