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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Βέροια, 2/3/2023 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΗΜΑΘΙΑΣ                               Αρ.πρωτ. 253/Φ.6.29 

 

 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ  

ΚΑΕ : 1611 

CPV: 09135100-5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 18.880,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 

 
Το Επιμελητήριο Ημαθίας έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 «Εκσυγχρονισμός Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» όπς 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Την απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής στο Πρακτικό Νο 6/20-2-2023 περί απευθείας 

ανάθεσης της υπηρεσίας 

4. Τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου για το οικονομικό έτος 2023 

5. Την Απόφαση Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 252/22-2-2023  με ΑΔΑ: 

602Φ469ΗΛΚ-2Α8 ποσού 18.880,00 € που βαραίνει τον ΚΑΕ 1611 για τα έτη 2023 και 2024 

Διεύθυνση       : Κεντρικής 3 

Ταχ. Κώδικας    : 59132 

Πληροφορίες : Ο.Σαββίδου 

Τηλέφωνο         : 23310 24-734                  

E-mail : chamimat@otenet.gr                                

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

Katerina
Typewritten Text
Ακριβές Αντίγραφο
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6. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 83/22-2-2023 (ΑΔΑ: 937Θ469ΗΛΚ-7ΒΨ) 

ποσού 11.800,00 € που βαραίνει τον ΚΑΕ 1611 για το έτος 2023 

 

προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης μέχρι του ποσού των 18.880,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης 

ανά λίτρο του Νομού Ημαθίας, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά την ημέρα παράδοσής του. 

Η προμήθεια αφορά την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου του Επιμελητηρίου Ημαθίας 

που εδρεύει στη Βέροια για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης και η προμήθεια του θα 

γίνεται τμηματικά έπειτα από τηλεφωνική ή έγγραφη επικοινωνία με τον προμηθευτή.  

 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση της Διοικητικής επιτροπής του 

Επιμελητηρίου Ημαθίας μετά την αξιολόγηση της προσφοράς.  

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει : 

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνετε ότι: 

• Τηρώ τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4412/2016 (περί 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας). 

• Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 

2. Οικονομική προσφορά (με υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου) 

 

3. Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο.  

 

4. Άδεια λειτουργίας του πρατηρίου  
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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 προσκομίζονται 

τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την 

υποβολή του. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα 

σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της 

εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο  

εκπρόσωπο. 

ή 

1. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου  

ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του  

Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση  

υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α  

του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης  

όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση  

είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού  

φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση  

του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης  

(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.  

και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον  

διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα  

οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης  

και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του  

Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά  

περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 
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2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι  

είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, και τις υποχρεώσεις που  

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, των ιδίων ως και των εργαζομένων τους.  

Τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο  

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν  

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους. 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

- αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση, 

- αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση  

του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε  

διαφορετικά Τμήματα του ΕΦΚΑ και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Τμήμα Μισθωτών  

του ΕΦΚΑ, 

- σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό  

πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν. 

 

3. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του  

οριζόντιου αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα τις  

διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 

4. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 

Θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 

5. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και ειδικότερα: 

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας  

είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την  

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό  

πιστοποιητικό αναλυτικής εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα  

(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά  

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως  

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε  
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περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα  

από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την  

υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου,  

εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του  

ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την  

υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα  

νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,  

αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα  

από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την  

υποβολή τους. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους 

έως την Παρασκευή 10 Μαρίου 2023 και ώρα 13:00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας 

(Κεντρικής 3 – Βέροια 59132). 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο.  

 

Το Επιμελητήριο δε δεσμεύεται για την συμβατική ανάθεσης της προμήθειας και 

δικαιούται με αιτιολογημένη γνώμη της ΔΕ να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία χωρίς 

καμία υποχρέωση αμοιβής ή αποζημίωσης. 

 

Πληροφορίες παρέχονται από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες από 9:00 π.μ. – 2:30 μ.μ..   

 

 

Για το Επιμελητήριο Ημαθίας 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Μπίκας Γεώργιος 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Προς  : Το Επιμελητήριο Ημαθίας 
Κεντρικής 3,  59132 Βέροια 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

ΕΔΡΑ:  

ΟΔΟΣ -ΑΡΙΘΜΟΣ -Τ.Κ.:  

Α.Φ.Μ.:  

Δ.Ο.Υ.:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

E-MAIL:  

 
 
Η παρούσα προσφορά αφορά την προμήθεια ειδών ως εξής : 
 

α/α Είδος Καυσίμου Ποσοστό Έκπτωσης 
Αριθμητικώς  

Ποσοστό Έκπτωσης Ολογράφως 

1 Πετρέλαιο Diesel Θέρμανσης ………………………%  

 
Η συνολική δαπάνη δε θα υπερβεί το ποσό των 18.880,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
 
 * Έλαβα γνώση των όρων της αρ. πρωτ. 253/Φ.6.29/2-3-2023 πρόσκλησης, τους οποίους 
αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως.  
*  Η επιχείρησή µου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη.  
*  Η προσφορά µου ισχύει  για 30 ημέρες, προσµετρούµενες από την ημερομηνία υπογραφής 
της.  
                                                                                                          Βέροια, ………………….     
                                                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
 

(Σφραγίδα και Υπογραφή) 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Για την Προμήθεια υγρών καυσίμων 
 

ΕΙΔΟΣ CPV 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΛΙΤΡΑ 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ*(€) 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
DIESEL 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

09135100-5 16.000 1,180 18.880 

 
  
Για τον ενδεικτικό προϋπολογισμό λήφθηκε υπόψη, η μέση λιανική τιμή πώλησης του Νομού 

Ημαθίας, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων της 21-2-2023. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Για την Προμήθεια υγρών καυσίμων 

 
 

Οι ανάδοχοι πρέπει να συμμορφώνονται με: 

i) Την Κ.Υ.Α. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-03): «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του 

πετρελαίου θέρμανσης»  

ii) Την Κ.Υ.Α. 468/2002/03 (ΦΕΚ 1273 Β ́/5-9-03 –Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-1630 Β/03): 

«Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης». 

iii) Την Κ.Υ.Α. 284/2006/07 (ΦΕΚ 1736Β /́2007 –“Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς 

την Οδηγία 1999/32/ΕK”. 

iv) Την K.Y.A. Α8/36824/3042/08 (ΦΕΚ 1335Β/8-7-2008): «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας 

βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε πρατηριούχους υγρών καυσίμων.» 

(Αφορά μόνο τις μεταφορές πετρελαίου θέρμανσης με ΙΧ βυτιοφόρα) 

v) Την Υ.Α. A2-3391/09 (ΦΕΚ 1388Β/13-7-2009): «Αγορανομικός Κώδικας», όπως ισχύει και 

συγκεκριμένα τα κάτωθι άρθρα: 

• Άρθρο 286: «Επιτρεπόμενες σωληνώσεις στα βυτιοφόρα αυτοκίνητα διανομής 

πετρελαίου θέρμανσης.» 

• Άρθρο 291: «Υποχρέωση ύπαρξης ογκομετρητών στα βυτιοφόρα αυτοκίνητα 

διανομής πετρελαίου θέρμανσης.» 

 

Κατά την παράδοση θα εφαρμόζονται με μέριμνα του προμηθευτή οι διατάξεις της Αγορανομικής 

Διάταξης 7/2009 όπως ισχύει και τα αναφερόμενα στη «Διαδικασία παράδοσης καυσίμων» 

(Κεφάλαιο26: «Καύσιμα (Στερεά-Υγρά-Αέρια)).  

Επισημαίνεται ότι θα εφαρμόζονται και οι διατάξεις της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 σχετικά 

με την αναγωγή στους 15οC (Κεφάλαιο24: «Μέτρα και Σταθμά»). Ειδικά για τα συνεργαζόμενα 

ιδιόκτητα πρατήρια καυσίμων θα πρέπει να εφαρμόζονται επιπρόσθετα και οι διατάξεις του 

κεφαλαίου 82 «τήρηση πινακίδων κατά τη λιανική πώληση υγρών καυσίμων» της Αγορανομικής 

Διάταξης 7/2009. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
(Υγρών Καυσίμων) 

 
 

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 18.880,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (κωδικός προϋπολογισμού ΚΑΕ 1611 «Προμήθεια υγρών 

καυσίμων και λιπαντικών»  

 

Προσφερόμενη τιμή: Ως κριτήριο επιλογής ορίζεται το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 

μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία, στη μέση λιανική τιμή πώλησης για το Νομό Ημαθίας, του 

Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

 

Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης: Η παράδοση του πετρελαίου θα πραγματοποιηθεί 

σταδιακά και ανάλογα με τα αιτήματα του εντολέα από την υπογραφή της σύμβασης, σε ώρες 

λειτουργίας της Υπηρεσίας του Επιμελητηρίου Ημαθίας, στο κτίριο επί της οδού Κεντρικής 3 στη 

Βέροια, με φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή κατόπιν παραγγελίας (τηλεφωνικής ή γραπτής).  

 

Η παράδοση θα γίνεται εντός το πολύ σαράντα οχτώ (48) ωρών από την παραγγελία. 

 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και 

παράδοση των ειδών στο χώρο του Επιμελητηρίου. Επίσης, είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που 

τυχόν προκύψει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι της παράδοσης αυτών. 

 

Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο της ποσότητας που αναγράφεται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η απορρόφηση της ποσότητας εξαρτάται από τις ανάγκες του 

εντολέα, όπως εκείνες προκύπτουν εντός του τρέχοντος έτους (2023) και του επόμενου (2024). 

Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου της ποσότητας, ο μειοδότης υποχρεούται 

να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.  

 

Οι συμμετέχοντες, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, θα πρέπει να προσκομίσουν την 

άδεια λειτουργίας του πρατηρίου που διαθέτουν.  

 

Τρόπος Πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την παραγγελία 

που έχει εκτελεστεί κάθε φορά και προϋποθέτει την έκδοση των νόμιμων παραστατικών εκ 

μέρους του, μετά τη βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής για την παραλαβή.  




		2023-03-03T19:08:42+0200
	OLGA SAVVIDOU




