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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙ-
ΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην διαδικασία της διαπραγ-

μάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, όσον αφορά την προμήθεια καυσίμων κίνησης για το έτος 

2023 και θέρμανσης για τα έτη 2022-23  για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας και έως 

του ποσού των 192.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τους όρους και 

προδιαγραφές της Πρόσκλησης. 

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης 
του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε. 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 24/10/2022 και ώρα 15:00. 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η Σύμβαση διέπεται ειδικότερα από τις διατάξεις των: 

1. Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα την παρ.11 του άρθρου 268 (Προγραμματισμός, 

προϋπολογισμός – λογιστικό σύστημα περιφερειών) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ237/τ.Α’/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ145/τ.α’/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

5. Ν.4270/2014 (ΦΕΚ143/τ.Α’/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-Δημό-

σιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

6. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/τ.Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρε-

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

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες : Α.Πεσυρίδου   
Ταχ. Διεύθυνση : Εθν.Αντίστασης 20 
   65110 Καβάλα 
Τηλέφωνο : 2513 503298 
e-mail : athepes@pamth.gov.gr 
    

ΠΡΟΣ : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 
 
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:athepes@pamth.gov.gr
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7. Την με αρ.πρωτ. 03/οικ.5017/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΨ7Κ7ΛΒ-Σ1Β, ΑΔΑΜ: 20REQ007904578/22-12-

2020) πολυετή απόφαση ανάληψης  υποχρέωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξό-

δων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 03.072.1512.0001 ποσού 60.000,00 € για το έτος 2022 και ποσού 

60.000,00 € για το έτος 2023, για την δέσμευση πίστωσης για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικα-

σίας προμήθειας καυσίμων θέρμανσης, η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο δεσμεύσεων της υπηρεσίας 

μας με α/α 911. 

8. Την με αρ.πρωτ. 03/4857/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΔΝΦ7ΛΒ-Ι9Μ, ΑΔΑΜ: 20REQ007902876/22-12-

2020) πολυετή απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξό-

δων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 3311.1511.0001  ποσού 74.400,00 €  για το έτος 2023, για τη 

διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας καυσίμων κίνησης. 

9. Την Διακήρυξη 1/2022 (ΑΔΑΜ : 22PROC010270216) «Ανοικτού, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των 

ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, προκειμένου να καλυφθούν οι 

ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας  Καβάλας για τα έτη 2022-23, συνολικού προϋπολογισμού  

192.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%», καθώς και την με αριθ. 114/2-3-2022 (ΑΔΑ: 

9ΒΠΒ7ΛΒ-ΕΕ4) απόφαση της 6ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Ανατολικής Μακεδονίας -Θρά-

κης με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη και η συγκρότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής. 

10. Την με αριθ. 433/23-6-2022 απόφαση της 24ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Ανατολικής 

Μακεδονίας-Θράκης με την οποία εγκρίνεται η προσφυγή στη διαδικασία της  διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα  με το άρθρο 32 και 32Α του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιή-

θηκε και ισχύει). 

11.  Την με αριθμ. 651/26-09-2022 απόφαση της 38 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ, 

με την οποία εγκρίνεται η παρούσα πρόσκληση. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση της προμήθειας καυσίμων κίνησης για το έτος 2023 και 

θέρμανσης για τα έτη 2022-23  για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας και έως του ποσού 
των 192.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Η συμμετοχή στην διαδικασία και 

η υποβολή προσφοράς θα γίνει μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Η σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 
173538. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί την 25/10/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στους όρους της πρόσκλησης, και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει 

σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης, συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς α-

παιτείται να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύ-

ρωσης. 

Για την συμμετοχή απαιτείται συμπλήρωση και υποβολή ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

Διακήρυξη 1/2022. Το περιεχόμενο του αρχείου, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, κα-

θώς και το αρχείο XML αναρτώνται (για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου 

να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους) στη σχετική ηλεκτρονική δια-

δικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  

173538. 

Για την συμμετοχή στην διαδικασία απαιτείται προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετο-

χής, ποσού 1% επί της αξίας του Τμήματος ή των Τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά. 

 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα καύσιμα τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των υπη-

ρεσιών από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31-12-2023, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανά-

γκες, με ευθύνη μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, στις αποθήκες των υπηρεσιών, σε ημέρες και 

ώρες λειτουργίας τους και μέσα σε χρονικό διάστημα 48 ωρών από την ειδοποίηση, για τα καύσιμα 

θέρμανσης.  

Η παράδοση των καυσίμων, για την κίνηση των οχημάτων, θα γίνεται από τα πρατήρια του προμη-

θευτή. Τα πρατήρια διανομής καυσίμων κίνησης θα πρέπει να βρίσκονται εντός εύλογης απόστασης 

από τις αντίστοιχες διευθύνσεις των υπό προμήθεια υπηρεσιών, στα πλαίσια της οικονομικότητας και 

σε όρια όπου η προσφερόμενη έκπτωση δεν εξαλείφεται από την μετακίνηση των οχημάτων για 

ανεφοδιασμό προς και από το πρατήριο/α αυτό. 

ΑΜΟΙΒΗ 

Η τελική δαπάνη που βαρύνει την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος 

της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 03/οικ.5017/22-12-2020, ΑΔΑ: ΩΨ7Κ7ΛΒ-Σ1Β, ΑΔΑΜ: 

20REQ007904578/22-12-2020 ποσού 60.000,00 € για το έτος 2022 και ποσού 60.000,00 € για το 

έτος 2023, και 03/4857/22-12-2020 ΑΔΑ: ΩΔΝΦ7ΛΒ-Ι9Μ, ΑΔΑΜ: 20REQ007902876/22-12-2020 πο-

σού 74.400,00 €  για το έτος 2023, ήτοι τις εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες ευρώ (192.000,00€) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων, τελών & κρατή-

σεων. 

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί μετά την οριστική παράδοση-παραλαβή των ειδών ή όπως 

αλλιώς συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, με έκδοση των απαραίτητων φορολογικών στοιχείων. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υπο-

βολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη 

διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυ-

σίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως βεβαιώνεται από την Δ/νση Ανάπτυξης, της Π.Ε. Καβάλας. 

Η συμμετοχή στην διαδικασία και η υποβολή οικονομικής προσφοράς θα γίνει μέσω της πλατφόρμας 

του ΕΣΗΔΗΣ. Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπο-

ρεί να αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην 

ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με 

τρία δεκαδικά ψηφία που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέ-

ρουν, από τις τιμές αναφοράς έκαστου είδους καυσίμου.  

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμ-

μεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρο-

νική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με 

το  αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που επισυ-

νάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

• Η εν λόγω δαπάνη (CPV: 09132100-4 Αμόλυβδη Βενζίνη, 09134200-9 Πετρέλαιο Κίνησης, 

09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης) θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της ΠΑΜΘ, οικονομικού 

έτους 2022 και συγκεκριμένα από τους ΚΑΕ 3311.1511.0001 και 03.072.1512.0001 του Ειδικού 

Φορέα 03.072. 
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• Το κριτήριο επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής. 

• Η προσφορά που θα κατατεθεί πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών 

από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

• Επίσης απαιτείται συμπλήρωση και υποβολή ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη 

1/2022. 

• Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής/Αξιολόγησης 

αποτελεσμάτων διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ. 114/2022 Απόφαση της Οικο-

νομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ. 

• Μετά το άνοιγμα των προσφορών και την ανακήρυξη του μειοδότη, θα ενημερωθεί ο ανάδοχος 

μέσω της εφαρμογής Επικοινωνία του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

• Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Αναθέτουσα Αρχή, ούτε υποχρεούται αυτή να προ-

χωρήσει άμεσα στην εν λόγω προμήθεια, για οποιονδήποτε λόγο.  

• Η ΠΑΜΘ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή 

μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακό-

ψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι 

των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. 

• Η ΠΑΜΘ θα προβεί στην ανάθεση του έργου, με υπογραφή αντιστοίχου συμφωνητικού, μετά από 

την έκδοση των σχετικών Αποφάσεων Έγκρισης Ανάθεσης. 

• Με την υποβολή προσφοράς ο συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης, 

καθώς και της υπ’αριθμ. 1/2022 Διακήρυξης. 

• Αντιπροσφορές ή/και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
 

 

Αλέξιος Πολίτης 
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Υπόδειγμα 1-Οικονομική Προσφορά 

Προς: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για την ανάδειξη προμηθευτών 
υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, συνολικού προϋπολογισμού 192.000,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ,  ΠΟΛΗ 
ΕΔΡΑΣ : 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ E-MAIL :  

ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ. :  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ :  

Α.Δ.Τ. (Νομίμου 
Εκπροσώπου) : 

 

 

Α/Α Τμή-
ματος 

Υπηρεσίες Π.Ε. Καβάλας 
Ποσότητα 

(Λίτρα)  

Προϋπ/νη 
δαπάνη χω-

ρίς ΦΠΑ 

Ποσοστό έκ-
πτωσης α-
ριθμητικώς 

Ποσοστό έκπτωσης ολογράφως 

1Θ/2022 
Αγροτικό Κτηνιατρείο Χρυ-
σούπολης και Γ.Γ.Α. Χρυ-

σούπολης 

12.000 9.677,42€ 

 

 

2Θ/2022 Αγροτικό Κτηνιατρείο Θάσου 5.000 4.032,26€ 
 

 

3Θ/2022 
Αγροτικό Κτηνιατρείο  Ελευθε-

ρούπολης 
5.000 4.032,26€ 

 
 

4Θ/2022 ΚΤΕΟ Καβάλας (Κοκκινόχωμα) 7.000 5.645,16€ 
 

 

5Θ/2022 
Εργοτάξιο Δ/νσης Τεχνικών Έρ-

γων  ΠΕ Καβάλας (Κοκκινό-
χωμα) 

1.000 806,45€ 
 

 

 6Θ/2022 Κεντρικό Κτίριο-Διοικητήριο 27.600 22.258,06€ 
 

 

1Θ/2023 
Αγροτικό Κτηνιατρείο Χρυ-
σούπολης και Γ.Γ.Α. Χρυ-

σούπολης 

7.000 5.645,16€ 

 

 

2Θ/2023 Αγροτικό Κτηνιατρείο Θάσου 5.000 4.032,26€ 
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Η παρούσα οικονομική προσφορά ισχύει μέχρι και τριακόσιες εξήντα (360) μήνες από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Πρόσκλησης. 

………..(Τόπος)…….(Ημερομηνία) 

Ο προσφέρων 

 

Υπογραφή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3Θ/2023 
Αγροτικό Κτηνιατρείο  Ελευθε-

ρούπολης 
5.000 4.032,26€ 

 
 

4Θ/2023 ΚΤΕΟ Καβάλας (Κοκκινόχωμα) 5.000 4.032,26€ 
 

 

5Θ/2023 
Εργοτάξιο Δ/νσης Τεχνικών Έρ-

γων  ΠΕ Καβάλας (Κοκκινό-
χωμα) 

3.000 2.419,34€ 
 

 

 6Θ/2023 Κεντρικό Κτίριο-Διοικητήριο 35.000 28.225,82€ 
 

 

Α/Α 
Τμήματος 

Τόπος 
Προμήθειας 

Ενδεικτική 
Δαπάνη 

χωρίς 
Φ.Π.Α 

Αμόλυβδη 
Βενζίνη 
σε λίτρα 

Πετρέλαιο 
Κίνησης σε 

λίτρα 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

αριθμητικώς 
Ποσοστό έκπτωσης Ολογράφως 

1Κ/2023 Χρυσούπολη 3.225,81 € 880 1.650   

2Κ/2023 Θάσος 4.032,26 € 880 2.300 
  

3Κ/2023 Καβάλα 52.741,93 € 14.900 26.600   
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Υπόδειγμα 2-Τεχνικήπροσφορά 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

Η βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων, πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 
με αρ. 147/2015 (ΦΕΚ 293 Β/2016), της ΚΥΑ με αρ. 77/2016 (ΦΕΚ 5217 Β/2016) 
και της ΚΥΑ με αρ. 316/2010 (ΦΕΚ 6501 Β/2012). Το καύσιμο πρέπει να είναι α-
παλλαγμένο από άλλες προσμίξεις. Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις 
κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.) 

ΝΑΙ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να πληροί  τις προδιαγραφές της ΚΥΑ με αρ. 
460/2009 (ΦΕΚ 67 Β/2010), της ΚΥΑ με αρ. 77/2016 (ΦΕΚ 5217 Β/2016) και της 
ΚΥΑ με αρ. 316/2010 (ΦΕΚ 6501 Β/2012). Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγ-
μένο από άλλες προσμίξεις.  

ΝΑΙ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Το πετρέλαιο θέρμανσης, πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές της ΚΥΑ με αρ. Α-
ριθ. 467/2002 (ΦΕΚ 1531 Β/2003), της ΚΥΑ 468/2003 (ΦΕΚ 1273 Β/2003) και της 
ΚΥΑ με αρ. 128/2016 (ΦΕΚ 3958 Β/2016). Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγ-
μένο από άλλες προσμίξεις. 

ΝΑΙ 

Δηλώνω ότι τα είδη που θα προμηθεύσω στην Περιφέρεια Ανατολ.Μακεδονίας-Θράκης – ΠΕ Καβά-
λας, πληρούν τις ανωτέρω απαιτήσεις. 

        ………..(Τόπος)…….(Ημερομηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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