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Υπεύθυνος: Αναστάσιος Αριστοτέλους Καστοριά, 20/12/22 

Δ/νση: Παλαιολόγου 1, 52100 Καστοριά Αρ. Πρωτ.:660 

Τηλ: 2467025336  

Email: autismkastoria@gmail.com 

  
 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

        Έχοντας υπόψη: 

 τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,  

 το πρωτογενές αίτημα του Κέντρου Ημέρας με Αριθμ. Πρωτ.655/19-12-2022 (ΑΔΑΜ: 

22REQ011858509) 

 Την με Αριθμό Πρωτ. 659/20-12-2022 ΑΑΥ(ΑΔΑΜ : 22REQ011858872). 

Η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 

πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας, συνολικού προϋπολογισμού 

5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (Τίτλος Προμήθειας: «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 

για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΗ» προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%. 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να 

μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή την επισυναπτόμενη  υπεύθυνη δήλωση (ΙΙ) όπου θα δηλώνονται τα εξής:  

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή 

 δωροδοκία ή 

 απάτη ή 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες ή 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

 τρομοκρατίας ή 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

 Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε. κ.λ.π.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 





 

Παλαιολόγου 1, Καστοριά 52100 T./F. 2467025336 W. Autismkastoria.org E. autismkastoria@gmail.com 

 

δ. Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με επισυναπτόμενο υπόδειγμα (Ι) 

Οι προσφορές θα κατατεθούν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης 

επιστολής ή με courier, στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση Παλαιολόγου 1 

και Βιτσίου, Καστοριά, Τ.Κ. 52100 (καθημερινά 10:00 – 17:00) υπογεγραμμένες από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της επισυναπτόμενης 

τεχνικής έκθεσης. 

Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται στις 28/12/2022 και ώρα 15:00. 

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία 

και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στον προορισμό τους. 

 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος οφείλει να φέρει τις κάτωθι ενδείξεις: 

Προς: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Δ.Α.Δ. Ν. 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 1 & ΒΙΤΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, Τ.Κ. 52100 

Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία επιχείρησης, δ/ση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική 

διεύθυνση, ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση 

ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 28/12/22 και ώρα 15:00 

 

 

 

 

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε την  οικονομική σας προσφορά μέχρι …. και ώρα …. 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Ι) 
 

(για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Κέντρου Ημέρας ) 

 

 του οικονομικού φορέα……………………………………………………………………………………  

 με έδρα……………………………………, οδός …….………………………………………αριθμ. ..… 

 Τ.Κ.………………, Α.Φ.Μ………………………………..… και Δ.Ο.Υ………………………………                            

 με τηλέφωνα επικοινωνίας…………………………………….……… φαξ ……………………………  

 και email………………………………………………. 

                                                                                          

 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Ποσοστό έκπτωσης % 

θετικό ή αρνητικό επί 

της εκάστοτε 

διαμορφούμενης μέσης 

τιμής λιανικής πώλησης 

(αριθμητικώς) 

Ποσοστό έκπτωσης % θετικό 

ή αρνητικό επί της εκάστοτε 

διαμορφούμενης τιμής 

λιανικής πώλησης 

(ολογράφως) 

1  
Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 
….. λίτρα ……..…………. (%) 

 

 

Ημερομηνία 

 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΙΙ) 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Δ.Α.Δ. Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Ε-mail):  

 

 

Ημερομηνία:      ../../20... 

 
Ο – Η Δηλών 
(Υπογραφή) 

 
 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο α’, 

της παρούσης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς. 




