
 
 

 

 
 

Λαγκαδάς, 4-2 -2020  

Αριθ.Πρωτ. 118 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΒΟΛΒΗΣ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
 

Ο Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης Χαλκιδικής έχοντας υπόψη 

α) Το Ν.4412/2016, άρθ. 118, §3, άρθ. 200 και άρθ. 221 §11, 

β) Το Ν.3861/2010, άρθ. 2§4, 16. 

γ) Το N.4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις.» 
(ΦΕΚ 25/Α/20-2-2018) όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον N. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/1-4-
2019). 

δ)Την απόφαση με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β : «Έγκριση των προϋπολογισμών 
οικονομικού έτους 2020 είκοσι οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου 
Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)» (ΦΕΚ 30/Β/17-1-2020) 

ε) Την υπ’αριθ. 205/9-7-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, 
δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – 
Βόλβης - Χαλκιδικής για το έτος 2020.2. Την υπ’ αριθ. 864 απόφασης περί έγκρισης του 
κανονισμού οικονομικής διαχείρισης του (ΦΕΚ 

72/2005) 

στ) Την υπ’ αριθ. 60/21-1-2019 απόφασης της 236 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
σχετικά με την έγκριση έναρξης ενεργειών ανάθεσης προμήθειας καυσίμων για το 2020 - 
πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑ: ΩΤΞ446Μ9ΤΘ-Κ29) 

ζ). Την υπ’ αριθ. 81/28-1-2019  ανάληψη υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Ν2Φ46Μ9ΤΘ-ΤΡΒ) 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την 
προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδης 95 οκτανίων και πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες 
κίνησης των αυτοκινήτων του για το έτος 2020. Η προμήθεια αφορά σε ημερήσιες ανάγκες 
προμήθειας καυσίμων τεσσάρων αυτοκινήτων με μέση μηνιαία κατανάλωση 98 λίτρων 
βενζίνης και 380 λίτρων πετρελαίου κίνησης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1450/550/1982 (ΦΕΚ 
93/Β/1982) απόφαση, που αφορά στα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατανάλωσης καυσίμων 
των υπηρεσιακών οχημάτων, μέχρι του ποσού 5.700 €. 

 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής όπως προκύπτει από την έκπτωση επί τοις εκατό 
(%) επί της μέσης ημερήσιας λιανικής τιμής πώλησης των καυσίμων στο Νομό Θεσσαλονίκης 
σύμφωνα με το Παρατηρητήριο τιμών της Γεν. Γραμματείας Καταναλωτή ∆/νση 
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Παρατηρητηρίου τιμών και τιµοληψιών /παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η προμήθεια θα εκτελείται σταδιακά και 
ανάλογα με τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης. 

Διάρκεια των συμβάσεων: Από την ημερομηνία ανάθεσης έως και τις 31/12/2020. 

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα 
φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση 
καυσίμων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο 
οικείο επιμελητήριο Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει δίκτυο προμήθειας και 
διανομής των παραπάνω καυσίμων σε απόσταση μέχρι 15 χλμ από την έδρα του Φορέα 
Διαχείρισης. 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016. 
 
Παροχή Διευκρινίσεων: Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Αρμόδιο 
Επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής για την παροχή οποιονδήποτε διευκρινήσεων σχετικά 
με την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος, κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και 
κατά τις ώρες 09:00 π.μ.– 14:30 μ.μ.  
Αρμόδιος επικοινωνίας: Χριστίνα Γκορέζη, τηλ:2394024553, Fax: 2394026160, e-mail: 
foreaskv@otenet.gr.  
 
Τόπος - Χρόνος Υποβολής Προσφορών: Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την προσφορά 
τους, μη εξαρτώμενη από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη, στην Αναθέτουσα Αρχή, Σ. 
Τσακάλη 21 Λαγκαδάς, μέχρι την 7-2-2020, ημέρα Παρασκευή και Ώρα Ελλάδος 12:00 μ.μ.. 
(καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού). Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται. Οι προσφορές 
ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 60 ημέρες από την επόμενη ημέρα της 
καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν 
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να 
υποβάλλουν προσφορά συμπληρώνοντας το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, για το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών 
(πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνης κίνησης). 
 
Επιλογή Αναδόχου: Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή ανάθεσης του 
Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας Βόλβης Χαλκιδικής, που έχει συσταθεί με την 4/2019 απόφαση 
Δ.Σ., με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, 
εφόσον τηρούνται τα απαραίτητα τυπικά προσόντα συμμετοχής (δικαιολογητικά συμμετοχής). 
Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβάλλουν οι 
υποψήφιοι. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση με το Φορέα Διαχείρισης. Σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης στην οριζόμενη 
προθεσμία, ο Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας Βόλβης Χαλκιδικής δύναται να απευθυνθεί στον 
επόμενο στην κατάταξη, μειοδότη ανάδοχο. 
 
Με την ανάθεση της υπηρεσίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω 
δικαιολογητικών: 
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1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (σε περίπτωση Νομικού Προσώπου η υποχρέωση έχει ως 
εξής: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.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. 
2. Φορολογική ενημερότητα 
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
 
Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει τμηματικά και ανάλογα με τη 
χρηματοδοτική ροή του προγράμματος, με επιταγή ή χρηματικό ένταλμα, που θα εκδοθεί στο 
όνομα του αναδόχου βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν: 
• Πρωτόκολλο Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης που έχει συσταθεί 
για το σκοπό αυτό. 
• Τιμολόγιο του Αναδόχου 
• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και 
στο δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας Βόλβης Χαλκιδικής www.foreaskv.gr  
 

                                                                          Για το Φορέα Διαχείρισης  
                                                                         Κορώνειας-Βόλβης-Χαλκιδικής 
 
                               Δήμητρα Μπόμπορη  

                                                                                   Πρόεδρος Δ.Σ. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

για προμήθεια καυσίμων κίνησης, έτους 2020 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) 

Για την προμήθεια υγρών καυσίμων στο Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας 
Βόλβης Χαλκιδικής, προσφέρω την παρακάτω έκπτωση (%) επί της νόμιμα 
διαμορφούμενης, από τον αρμόδιο φορέα, μέσης τιμής λιανικής πώλησης 
εκάστου είδους καυσίμου, κατά την ημέρα παράδοσής του. 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Α 

Της επιχείρησης ……………………………………………………………… 

Έδρα ……………………………………………………………… 

Οδός ………………………………………. Αριθμός ………………. 

Τηλέφωνο ……………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………… 

Πίνακας Α 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ/Λίτρο 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1. Βενζίνη αμόλυβδη  ….…..%  

2. Πετρέλαιο κίνησης ….…..%  

  

Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκης  /      / 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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