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                                                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 
 
 

                                                                                                              Αλεξανδρούπολη 11-7-2013 
                                                                                                                    Αριθμ. πρωτ.  2985 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 
Για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων (Βενζίνη Αμόλυβδη, Πετρέλαιο Κίνησης, Πετρέλαιο Θέρμανσης), 
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) για ένα (1) έτος από 
την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 454.439,10€ μη συμπ/νου του 
ΦΠΑ, με δυνατότητα προσφοράς και για μέρος της προμήθειας και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή.  
 
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του 

ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

4. Το Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α’/ 02-10-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες        

διατάξεις» 

5. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 

2004 (EL 134/3,0-04-2004) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

έργου, προμηθειών και υπηρεσιών 

6. Το ΠΔ 173/90 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» άρθρα 41 και  43 

7. Το  ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 

"περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.»    

8. Το άρθρο 25 παρ. 1α του Π.Δ. 60/2007 «Διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση 

προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 31 οδηγίας 2004/18/ΕΚ). 

9. Το Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». 

10. Την υπ΄αριθμ. 46/1-2-2013  απόφαση της Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Έβρου),  με την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού με τους ίδιους όρους και την διενέργεια διαπραγμάτευσης 

μέχρι την ολοκλήρωση του επαναληπτικού διαγωνισμού. 

11. Την υπ΄αριθμ. 375/23-5-2013  απόφαση της Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Έβρου),  με την οποία κηρύσσεται 

ο επαναληπτικός διαγωνισμός άγονος. 

12. Την υπ΄αριθμ. 181/5-6-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. με την οποία 

εγκρίνεται η διαδικασία με διαπραγμάτευση για την προμήθεια υγρών καυσίμων μετά από την 

σύμφωνη γνώμη της  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

13. Την αριθμ. 325/2-7-2013 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με 

την οποία παρέχει τη σύμφωνη γνώμη σχετικά με τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για 

την προμήθεια Υγρών Καυσίμων  των Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου). 
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Καλεί 
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν κλειστή οικονομική προσφορά για την προμήθεια Υγρών 
Καυσίμων (Βενζίνη Αμόλυβδη, Πετρέλαιο Κίνησης, Πετρέλαιο Θέρμανσης), για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) για ένα (1) έτος από την υπογραφή της 
σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 454.439,10€ μη συμπ/νου του ΦΠΑ, με 
δυνατότητα προσφοράς και για μέρος της προμήθειας και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 
με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για τα είδη του παρακάτω πίνακα.   
 
Είδος 
1. Βενζίνη Αμόλυβδη 

Ποσότητα Προϋπ/νη Δαπάνη (€) (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

Υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου     α) Αλεξανδρούπολη 29.000 42.253,00€ 

                                          β) Ορεστιάδα 15.300 22.292,10€ 

Σύνολο 44.300 64.545,10€ 

   

2. Πετρέλαιο Κίνησης   

Υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου (Αλεξανδρούπολη) 129.500 161.486,50€ 

Υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου (Ορεστιάδα) 60.000   74.820,00€ 

Σύνολο 189.500 236.306,50€ 

   

3. Πετρέλαιο θέρμανσης   

Υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου  α) Αλεξ/πολη-Φέρες-Κήποι 72.800 81.317,60€ 

                                       β) Σαμοθράκη 750     837,75€ 

                                       γ) Σουφλί – Τυχερό 4.050   4.523,85€ 

                                       δ) Ορεστιάδα 52.400 58.530,80€ 

                                       ε) Διδυμότειχο 7.500   8.377,50€ 

Σύνολο 137.500                      153.587,50€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 371.300                      454.439,10€ 

 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής 
προσφοράς που ακολουθεί παρακάτω, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:   
1. Στο φάκελο της προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς: 

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 
β) Αναθέτουσα αρχή : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης – Π.Ε. Έβρου 
γ) Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Έβρου) για 
χρονική περίοδο ενός έτους (1) από την υπογραφή της σύμβασης, με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης. 

2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα. 
3. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημέρες από την επόμενη της αποσφράγισης των 

προσφορών. 
4. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός 

από τον ΦΠΑ. 
      Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων είναι: 
      1. Υπέρ ΜΤΠΥ 3%, Χαρτόσημο 2% πλέον ΟΓΑ 20% 
      2. Υπέρ Δημοσίου 0,25% 
      3. Υπέρ ΤΑΥΥΕ 0,30% 
      4. Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ 0,10% 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 15 του 4071/2012 στους διαγωνισμούς για την προμήθεια καυσίμων 
για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων  
επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή ενώ τον μειοδότη βαρύνουν μόνο οι κρατήσεις για το 
πετρέλαιο θέρμανσης οι οποίες υπολογίζονται επί της τιμής μετά την έκπτωση. Οι κρατήσεις για 
το πετρέλαιο θέρμανσης παρακρατούνται και αποδίδονται από τις Υπηρεσίες. 

5. Η σύμβαση που θα υπογραφεί δεν θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το προς προμήθεια είδος. 

6. Μπορεί να δοθεί προσφορά για το  σύνολο καθώς και για μέρος της προμήθειας των υγρών 
καυσίμων ανά υπηρεσία και ανά είδος καυσίμου ξεχωριστά, για όσες υπηρεσίες και είδη καυσίμων 
επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος.  

7. Η προσφερόμενη τιμή για τα πετρελαιοειδή θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό % 
σύμφωνα με το Π.Δ. 173/70 στην μέση (χονδρική όταν η προσφορά δίνεται εταιρεία πετρελαιοειδών 
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χονδρικής πώλησης  ή λιανική όταν η προσφορά δίνεται από πρατήρια λιανικής πώλησης) τιμή του 
καυσίμου την ημέρα της παράδοσης του, χωριστά για κάθε περίπτωση. 
α) Ως μέση χονδρική τιμή θα καθορίζεται από το σύνολο των τιμών που θα λαμβάνονται από το 
σύνολο των χονδρικών τιμών των εταιρειών πετρελαιοειδών του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει που 
διαμορφώνουν για το Ν. Έβρου και προμηθεύουν πρατήρια στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και 
σε ακτίνα πέντε (5) χιλιομέτρων από αυτές, επί του Εθνικού Δικτύου.  
β) Η μέση λιανική τιμή θα καθορίζεται από το σύνολο των τιμών που θα λαμβάνονται από ένα 
τουλάχιστον πρατήριο κάθε εταιρείας πετρελαιοειδών Ν. 3054/2002 που φέρει το σήμα αυτής, στην 
πόλη της Αλεξανδρούπολης και σε ακτίνα πέντε (5) χιλιομέτρων επί του Εθνικού Δικτύου από 
αυτήν. 

8. Οι συμμετέχοντες στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να υποβάλλουν και Υπεύθυνη 
Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986(Α/75) όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:  

 να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν.   

 να δηλώνουν ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο  από τα αδικήματα 
της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του 
Αγορανομικού  Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 να δηλώνουν ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς, τους δεν τελούν σε κατάσταση 
πτώχευσης ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 
παρόμοια διαδικασία και επίσης δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και δεν 
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. 

 να δηλώνουν ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ασφαλιστικά 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 
και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. 

 να δηλώνουν ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο 
οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο (να αναφέρεται η ονομασία του Επιμελητηρίου) 

 να αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης και τους αποδέχονται πλήρως, καθώς και 
ότι παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της  
Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής κατακύρωσης του διαγωνισμού, όπως και για 
κάθε λόγο δημοσίου  συμφέροντος. 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υπογράφονται από το συμμετέχοντα σε περίπτωση 
συμμετοχής φυσικού προσώπου, από τους διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. 
και από το Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλο στις περιπτώσεις Α.Ε. 

9. Οι προσφορές υποβάλλονται καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8.00 έως 14.30 μ.μ 
στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου), 4ος όροφος, γραφείο 5, Καραολή και Δημητρίου 40, 68100 Αλεξανδρούπολη, 
και έως την Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013 και ώρα 14:30 μ.μ.  

10. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 και 
ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. 
(Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), 4ος όροφος, γραφείο 5, Καραολή και Δημητρίου 40, 68100 
Αλεξανδρούπολη. 

11. Η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Έβρου) 
www.peevrou.eu  

12. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το τεύχος της διακήρυξης του Επαναληπτικού 
Δημόσιου Διεθνή Τακτικού Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
www.pamth.gov.gr όπου και έχει αναρτηθεί. 

13. Πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Έβρου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
τηλ: 25513-50570, 25513-57215, fax: 25513-50404.     

 
 
 
 
 
 
 

http://www.peevrou.eu/
http://www.pamth.gov.gr/
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

Είδος 
1. Βενζίνη Αμόλυβδη 

Ποσότητα Ποσοστό έκπτωσης 
(%) 

Υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου     α) Αλεξανδρούπολη 29.000  

                                          β) Ορεστιάδα 15.300  

   

   

2. Πετρέλαιο Κίνησης   

Υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου (Αλεξανδρούπολη) 129.500  

Υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου (Ορεστιάδα) 60.000  

   

   

3. Πετρέλαιο θέρμανσης   

Υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου     α) Αλεξ/πολη – Φέρες -  Κήποι     72.800  

                                          β) Σαμοθράκη 750  

                                          γ) Σουφλί  – Τυχερό 4.050  

                                          δ) Ορεστιάδα 52.400  

                                          ε) Διδυμότειχο 7.500  

   

 
 
 
 
 
 
 

……………………….. 
Τόπος και ημερομηνία 

 
 
 
 
 

Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και 
σφραγίδα 

 

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Έβρου 

 

 

 

Γεωργία Μαυρανεζούλη-Νικολάου 


