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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Προμήθεια 

καύσιμων κίνησης για το έτος 2020 των  οχημάτων και του σκάφους του Υορέα 

Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων» 

 
Ο Υορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας έχοντας υπόψη: 

1. Σις διατάξεις που διέπουν την λειτουργία του Υορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας 

Ιωαννίνων. 

2. Σο ΥΕΚ 30/17-01-2020 απόφαση ΤΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β "Έγκριση των 

προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2020 είκοσι οχτώ (28) λειτουργούντων Υορέων 

διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και 

Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)" με την οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισμός χρήσης 2019 του 

Υορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων. 

3. Σην υπ’ αρίθμ. 3 σχετική Απόφαση της 2ης/26-02-2020 συνεδρίασης του Δ.. του Υορέα, με 

την οποία αποφασίζεται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση για την  προμήθεια καύσιμων 

κίνησης για το έτος 2020 των  οχημάτων και του σκάφους του Υορέα Διαχείρισης Λίμνης 

Παμβώτιδας Ιωαννίνων. 

4. Σο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
Ση δημοσίευση της  πρόσκλησης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου: 

«Προμήθεια καύσιμων κίνησης για το έτος 2020 των  οχημάτων και του σκάφους του 

Υορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων». Ο Υορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας 

προκειμένου να προβεί στην ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης για την διαχειριστική χρήση 

του έτους 2020 , σύμφωνα με την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος ΑΔΑΜ: 20REQ006394296, 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
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προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές μέχρι την 26-03-2020, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 12:00, στην διεύθυνση  4ο χλμ Ιωαννίνων – Σρικάλων, Πέραμα Ιωαννίνων. 

 
Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του παραπάνω έργου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

της Ανακοίνωσης.  

Η προσφορά θα υποβληθεί βάσει του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ II που υπάρχει στο τέλος του εγγράφου. 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας 

Ιωαννίνων (www.lakepamvotis.gr). 

 

1. Προϋπολογισμός: 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα τέσσερις χιλιάδες εφτακόσια ευρώ (4.700,00 ευρώ), 

συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. και όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων. Η προκαλούμενη 

από την ανωτέρω απευθείας ανάθεση δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Σακτικού 

Προϋπολογισμού του Τπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οικονομικού έτους 2020. Η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο του προϋπολογισμού που 

αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση. 

 

 

2. Κριτήρια αξιολόγησης:  

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης του Υορέα Διαχείρισης Λίμνης 

Παμβώτιδας με κριτήριο την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. Η προμήθεια θα ανατεθεί με κριτήριο 

την χαμηλότερη τιμή, στον διαγωνιζόμενο που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε 

ακέραιες τιμές επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε, για έκαστο είδος, νόμιμα διαμορφούμενης μέσης 

λιανικής τιμής λίτρου κατά την παραλαβή, όπως η μέση λιανική τιμή προσδιορίζεται από την 

αρμόδια Διεύθυνση Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου.  

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφορών είτε για το σύνολο των ομάδων είτε για κάθε 

μία εκ των ομάδων µε την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα καλύπτει το σύνολο των 

ποσοτήτων των ειδών της κάθε ομάδας. 

 

 

 
3. Διάρκεια υλοποίησης Πράξης: 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης μέχρι και την 31/12/2020 ή μέχρι 

εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος ποσού (συµπεριλαµβανοµένου του ΥΠΑ) της σύμβασης. 

 

4. Δικαιολογητικά: 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν και τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Υάκελο δικαιολογητικών με:  
 

 Τπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

http://www.lakepamvotis.gr/
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 Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

 Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016. 

 Έλαβαν πλήρη γνώση των Σεχνικών Προδιαγραφών του έργου. 

 Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016 

 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. 

 Διαθέτει Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων από την αρμόδια Διοικητική Αρχή. 

 

 Καταστατικό εταιρείας (σε περίπτωση εταιρείας), στο οποίο να φαίνεται και ο νόμιμος 

εκπρόσωπός της. 

 

2. Υάκελο Οικονομικής Προσφοράς με την οικονομική τους προσφορά, (σχετικό υπόδειγμα 

δίδεται στο Παράρτημα ΙΙ) 

 

 

Εφόσον επιλεγεί ανάδοχος, δεσμεύεται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προς 

απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, πριν την 

υπογραφή της σύμβασης:  

i. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

ii. Υορολογική ενημερότητα σε ισχύ.  

iii. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 60 ημέρες από την επόμενη ημέρα 

της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. 

 

5. Σρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική και ποσοτική παραλαβή από το 

Υορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων με την έκδοση αντίστοιχων τιμολογίων και με 

την προϋπόθεση ότι ο Υορέας Διαχείρισης έχει ήδη λάβει το αντίστοιχο ποσό από το Τπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα το οποίο θα εκδοθεί στο 

όνομα του αναδόχου, μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις οικίες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
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6. Σόπος ανεφοδιασμού καυσίμων 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα καύσιμα σε πρατήριο δικό του ή συνεργαζόμενο, που 

να μην βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 25 χιλιόμετρα από την έδρα του Υορέα 

Διαχείρισης. 

 

 

 

 

 

 

Για το Δ.. του Υ.Δ. Λίμνης Παμβώτιδας 

O Πρόεδρος 

 

Υίλιππος Α. Υίλιος 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 
Ο Υορέας ενδιαφέρεται για την προμήθεια των παρακάτω καυσίμων: 

 

ΔΗΓΟ ΤΝΟΛΟ Π/Τ ΜΔ ΦΠΑ(€) 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ DIESEL 

ΚΗΝΖΖ 
2.000,00 € 

ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ 

(95) 
2.700,00 € 

ύνολο 4.700,00 € 

 

1. Οι προδιαγραφές των καυσίμων (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) καθορίζονται από τις 

εκάστοτε σχετικές ισχύουσες διατάξεις. 

Θα πρέπει:  

Α) Σο πετρέλαιο κίνησης DIESEL να είναι απαλλαγμένο από τις προσμίξεις από νερό και σε 

καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.  

Β) Η αμόλυβδη βενζίνη να μην αναμειγνύεται με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Δ.. του Υ.Δ. Λίμνης Παμβώτιδας 

 

O Πρόεδρος 

 

Υίλιππος Α. Υίλιος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της Απ’ ευθείας 
Ανάθεσης, που αφορά την επιλογή αναδόχου για το έργο  «Προμήθεια καύσιμων κίνησης 
για το έτος 2020 των  οχημάτων και του σκάφους του Υορέα Διαχείρισης Λίμνης 
Παμβώτιδας Ιωαννίνων» 
 
ΠΡΟ: Αναθέτουσα Αρχή – Υορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων 

τοιχεία Τποψηφίου Ανάδοχου:  

 

 

 

ύμφωνα με την 260/18-03-2020 πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με 
αντικείμενο την Προμήθεια καύσιμων κίνησης για το έτος 2020 των  οχημάτων  του Υορέα 
Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, προσφέρω το παρακάτω ποσοστό έκπτωσης: 
 

Είδος 

Ποσοστό έκπτωσης επί 
της μέσης τιμής λίτρου 

του Σμήματος 
Εμπορίου 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
DIESEL ΚΙΝΗΗ 

 

ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΤΒΔΗ (95) 

 

 
 
Η έκπτωση θα ισχύει για όλη την χρονική διάρκεια της σύμβασης

  
 
 
 
Σόπος – Ημερομηνία: 
 
 
Τπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & φραγίδα. 

 

 


