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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

 
            
       Καβάλα, 31-01-2019 
       Αρ. Πρωτ.: 707 

 
 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
Ταχ. 
Διεύθυνση:   
Ταχ. Κώδικας:     
Πληροφορίες:   
Τηλέφωνο:     
Φαξ:     
e-mail:                              

Τέρμα Ιοκάστης 
ΚΑΒΑΛΑ 
654 04  
Κυριακάκης Νικόλαος 
2521 3 50804 
2521 0 37511 
logistirio@0949.syzefxis.gov.gr 

 
 
ΘΕΜΑ:  Περίληψη της με αριθ 02/2019 Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού              

Διαγωνισμού για προμήθεια υγρών καυσίμων 
 

ΣΧΕΤ.: Η υπ΄ αριθ. 2/2019 Διακήρυξη του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ύστερα από την με  αριθ.  Θέμα 3ο /5ης 

Συνεδρίασης/29-01-2019 Συμβουλίου  Απόφαση  του,  προκηρύσσει Συνοπτικό  

Μειδοτικό Διαγωνισμό, συνολικού Προϋπολογισμού 25.000,00 € με  Φ.Π.Α.  για την  

προμήθεια καυσίμων ( πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης), για τις 

ανάγκες των περιθαλπόμενων των τριών  (03) Παραρτημάτων του : Χρονίων 

Παθήσεων Δράμας (Διογένους 1 Δράμα Τ.Κ. 66100),  Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης 

(Χρύσα Ξάνθης Τ.Κ. 67100) , Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιού με 

Αναπηρία Κομοτηνής(15ο χλμ.Κομοτηνής –Ξάνθης Κομοτηνή Τ.Κ. 69100).  

Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

(Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016) σε συνδιασμό με τις διατάξεις των: Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 

143/Α/28-06-2014), Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/Α΄/08-08-2014), Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 

247/Α΄/27-11-1995) , όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

Το κριτήριο  αξιολόγησης – ανάθεσης  είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  επί 
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πώλησης των ειδών, κατά την ημέρα παράδοσής τους, που πιστοποιείται από 

την Υπηρεσία του Τμήματος Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας 

του καθενός Παραρτήματος, ανεξάρτητα από εργοστάσιο κατασκευής ή εμπορικό 

σήμα και που θα αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό 

γνώρισμα του, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ζητούμενες ποσότητες 

(σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3438/2006).  

Ημερομηνία λήξης των προσφορών: 13-02-2019 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 11:00 

π.μ.  

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού :  13-02-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11:30 π.μ.  

Η υποβολή των προσφορών γίνεται αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ή αποστέλλοντάς τις ταχυδρομικά με συστημένη 

επιστολή ή courrier στην ως άνω διεύθυνση, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση 

ότι αυτές θα περιέλθουν στην Υπηρεσία πριν από την ώρα λήξης του χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών, που ορίζεται στην αρχή της παρούσας. 

Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου.  

Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης 

«το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης», θα ληφθούν υπόψη οι προσφορές για ένα ή 

περισσότερα ή και για όλα τα προαναφερόμενα Παραρτήματα  του Κέντρου 

Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας- Θράκης, καθώς επίσης για ένα  

ή περισσότερα ή για όλα τα είδη όπως αποτυπώνονται στους σχετικούς πίνακες της 

διακήρυξης  χωρίς το νόμιμο Φ.Π.Α.  

Περισσότερες πληροφορίες  παρέχονται καθημερινά από τον υπάλληλο του 

Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας ,  κο Κυριακάκη Νικόλαο , κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες  και στο τηλέφωνο:    2521 3 50804 . 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ 

  

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π.ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ 


