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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Καβάλα, 25/06/2021 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 4741 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Ταχ. Διεύθυνση : Τέρμα Ιοκάστης Προς: Τις Εταιρείες - Πρατήρια 
Ταχ. Κώδικας : 654 04 - Καβάλα             υγρών καυσίμων της 
Πληροφορίες : Σ. Καλτσίδης             Δημοτικής Ενότητας Δράμας 
Τηλέφωνο : 2510 241928             του Δήμου Δράμας 
Email : oikonomikokkp@1188.syzefxis.gov.gr  
   

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΤΕΓΕΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΔΡΑΜΑΣ 

 
(Α) Γενικές πληροφορίες 

Αναθέτουσα Αρχή: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας  
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Κ.Κ.Π.-
Π.Α.Μ.Θ.) 
 
 
 
 

Τύπος προμήθειας: Απευθείας Ανάθεση 

Είδος προμήθειας: Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης 
για κίνηση) στις τρεις (3) ΣΥΔ του ΠΧΠ Δράμας 

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 1.013,00€ χωρίς ΦΠΑ,  
1.256,12€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

Κριτήριο ανάθεσης: Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % που 
υπολογίζεται στη νόμιμη διαμορφούμενη κάθε 
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους , 
την ημέρα της παράδοσής του,  η οποία 
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 
τιμών του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της 
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. 
 Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και 

αποσφράγισης προσφορών: 
01-07-2021,  Ημέρα: Πέμπτη,  Ώρα: 14:00 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ., Γραφείο 

Γραμματείας (Πρωτόκολλο), Τέρμα Ιοκάστης - Τ.Κ. 

65404 Καβάλα 
Διεύθυνση Φορέα στο Διαδίκτυο (url):  https://www.kkppamth.gr/ 

ΚΑΕ 9921 

 

ΑΔΑ: ΩΖΚΕΟΞΧΘ-Κ28
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.06.25 11:24:54
EEST
Reason:
Location: Athens
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Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-16) περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 

και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις». 

3. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α/1974) «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

4. Του  Π.∆. 80/2016(ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”. 

5. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

6. Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23-12-2014) με θέμα: «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

13ηςΙουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 

(Α 297) και άλλες διατάξεις». 

7. Την με αρ. 2331/30-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΜ6ΟΞΧΘ-ΙΔ7) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

ύψους 7.102,10 ευρώ με αριθ. 257/0 , ΚΑΕ 9921, οικονομικού έτους 2021. 

8. Την με αρ. 2335/30-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΣ65ΟΞΧΘ-ΞΨΤ) Απόφαση προέγκρισης δέσμευσης 

πίστωσης ύψους 7.092,18 ευρώ, ΚΑΕ 9921, οικονομικού έτους 2022. 

9. Την με αρ. 2411/02-04-2021 Διακήρυξη 3/2021 (ΑΔΑ: ΩΓΨ7ΟΞΧΘ-3ΒΒ) Συνοπτικού 

Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών στις 

τρεις (3) ΣΥΔ του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ.. 

10. Την με αρ. Θέμα 4ο 2/20ης Συνεδρίασης/20-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΙΞΟΞΧΘ-Α3Α) Απόφαση του 

Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

περί «έγκρισης κατακύρωσης της προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών στις 

τρεις (3) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων 

Δράμας», με την οποία εξαιρέθηκε από τον αναδειχθέντα προμηθευτή η προμήθεια της 

ποσότητας των 1.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης (για κίνηση). 
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Αποφασίζει  

Να προσκαλέσει κάθε ενδιαφερόμενο για την προμήθεια υγρών καυσίμων στις τρεις (3) ΣΥΔ του 

Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ.). 

 

(Β) Περιγραφή προμήθειας 

Αφορά στην τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων και συγκεκριμένα πετρελαίου κίνησης (diesel 

για κίνηση οχημάτων), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των τριών ΣΥΔ του Παραρτήματος 

Χρονίων Παθήσεων Δράμας. 

 
CPV Είδος 

προμήθειας 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Προϋπολογιζόμενη 
τιμή ανά λίτρο 
χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική 
προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 

1. 09134100-8 Πετρέλαιο 
κίνησης  
(για κίνηση) 

Λίτρα 1.000 1,013€ 1.013,00€ 

ΦΠΑ 24% 243,12€ 

Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ 1.256,12€ 

 

(Γ) Διάρκεια προμήθειας 

Ένα έτος από την ημερομηνία ανάθεσης της σχετικής προμήθειας υγρών καυσίμων. 

 

(Δ) Τόπος παράδοσης του προς προμήθεια είδους 

Είδος προμήθειας Τόπος ανεφοδιασμού καυσίμων 

Πετρέλαιο diesel κίνησης για οχήματα Πρατήριο υγρών καυσίμων που εδρεύει 
αποκλειστικά στη Δημοτική Ενότητα Δράμας του 
Δήμου Δράμας 

(Ε) Όροι της διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες ή 

ενώσεις προμηθευτών που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους - μέλους της ΕΕ, 

του ΕΟΧ ή των χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 

ΠΟΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους 

στο εσωτερικό των ανωτέρω χωρών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν 

ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 

υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η ανάθεση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της αυτής (Ν. 4412/16 άρθρο 19, εδάφιο 3ο). 

2. Οι προσφορές πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. Τα τυχόν επιπλέον έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία μπορεί να είναι 

και στην Αγγλική γλώσσα. 

ΑΔΑ: ΩΖΚΕΟΞΧΘ-Κ28
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3. Η προσφορά θα είναι πρωτότυπη και υπογεγραμμένη και σφραγισμένη αρμοδίως από τον 

Νόμιμο Εκπρόσωπο του υποψήφιου προμηθευτή. 

4. Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε ευρώ. Προσφορές σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα εκτός 

από το ευρώ, εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5. Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή (Κέντρο) με 

οποιονδήποτε τρόπο εκπροθέσμως, δεν θα αξιολογηθούν. 

6. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει έκπτωσης επί τοις %, που υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση 

τιμή λιανικής πώλησης του είδους, την ημέρα της παράδοσής του,  η οποία προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο τιμών του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. 

7. Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

αξιολόγησης προσφορών που ορίστηκε με την υπ’ αρ. Θέμα 5ο 1/18ης Συνεδρίασης/03-06-2021 

(ΑΔΑ: 6364ΟΞΧΘ-ΞΙ7) Απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

8. Η παραγγελία προμήθειας των υγρών καυσίμων θα δίνεται από την αρμόδια για τη λειτουργία 

των ΣΥΔ του ΠΧΠ Δράμας υπηρεσία. Στην εν λόγω παραγγελία θα καθορίζεται η ποσότητα και η 

χρήση για την οποία αυτή προορίζεται. 

9. Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικώς έπειτα από έγγραφο αίτημα προς τον 

προμηθευτή και πάντως εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίηση της υπηρεσίας 

και θα  παραλαμβάνονται από την εκάστοτε Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και Εργασιών. 

10. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις 

υποδείξεις της Επιτροπής. 

11. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 

προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων. 

12. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον προμηθευτή, ο δε ΦΠΑ βαρύνει το Δημόσιο, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

13. Το Κέντρο σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016, μετά από σχετική γνωμοδότηση της 

αρμόδιας Επιτροπής, διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει την παρούσα 

Πρόσκληση. 
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14. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την 

ανάθεση που θα προκύψει σε εκτέλεση αυτής είναι τα δικαστήρια της Καβάλας, εφαρμοστέο δε 

Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

(ΣΤ) Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

Οι συμμετέχοντες δύνανται να καταθέσουν προσφορά μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο  φάκελο που 

θα φέρει τις παρακάτω  ενδείξεις: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Στοιχεία του υποψηφίου: 

Επωνυμία:………………………………………………………………………………………… 

ΑΦΜ/ΔΟΥ:……………………………./……………………………………………………….. 

Διεύθυνση:………………………………………………………………………………………. 

Αριθμός τηλεφώνου:………………………………………………………………………. 

e-mail:……………………………………………. 

Για την τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης για κίνηση) για τις ετήσιες 

ανάγκες των τριών (3) ΣΥΔ του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών: 01/07/2021, Πέμπτη και ώρα 14:00 

Τόπος/Διεύθυνση κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: 

Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ., Γραφείο Γραμματείας (Πρωτόκολλο), Τέρμα Ιοκάστης - 

Τ.Κ. 65404 Καβάλα 

Στον φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται απαραιτήτως τα ακόλουθα: 

1. Συμπληρωμένος, υπογεγραμμένος και με σφραγίδα ο Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 

 Η Πρόεδρος 
του Δ/κού Συμβουλίου 

του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. 
 
 

Αναστασία Κ. Τζαμπαζλή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 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 Υγρών Καυσίμων 

(πετρέλαιο κίνησης για κίνηση) για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών των τριών (3) ΣΥΔ του 

Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ, 

όπως περιγράφονται στην υπ’ αρ. 4741/25-06-2021 Πρόσκληση του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ., υποβάλλω 

οικονομική προσφορά ως εξής:    

 

 CPV 
Είδος 

προμήθειας 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 
Προϋπολογιζόμενη 

τιμή ανά λίτρο 
χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική 
προϋπολογιζόμενη 

δαπάνη χωρίς 
ΦΠΑ 

Ποσοστό 
έκπτωσης % 

1. 09134100-8 
Πετρέλαιο 

κίνησης 
(για κίνηση) 

Λίτρα 1.000 1,013€ 1.013,00€  

 

Ημερομηνία : ………………………..          Για τον υποψήφιο Προμηθευτή  

          Σφραγίδα / Υπογραφή 

 

 

                   Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου 

ΑΔΑ: ΩΖΚΕΟΞΧΘ-Κ28
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ                            

                                                                                                  

                                               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): 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. 

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 
(Ε-mail): 

 

 
 

 
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: 
 
α) έλαβα γνώση του αντικειμένου της Πρόσκλησης 

β) αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που αναφέρονται στην Πρόσκληση 

γ) μέχρι και την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς μου δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 

αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 

δ) η ατομική επιχείρησή μου/εταιρεία δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του 

Ν. 4412/2016 καταστάσεις 

ε) είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος 

στ) είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο 

 
Ημερομηνία:      … /…/ 2021 

 
Ο – Η Δηλών 

 
 
 
 

(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. 
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