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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου έχοντας υπόψη: 

 

1. Την υπ’ αριθ. 43/19-7-2018 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου περί 

έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2019. 

2. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/97922/2559/31-12-2018 (ΦΕΚ 6064/Β’/31-12-2018) απόφαση των 

Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορά την έγκριση των 

προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2019 είκοσι οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης 

(ΕΚΠΑΑ). 

3. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (Υ.Α. 

52907/2-12-2004 - ΦΕΚ 1965/Β/31-12-2004). 

4. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Ολύμπου (Υ.Α. 52909/2-12-2004 - ΦΕΚ 1965/Β/31-12-2004). 

5. Τον Κανονισμό εκτέλεσης έργων, ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής μελετών και 

υπηρεσιών, προμήθειας, παράδοσης και παραλαβής αγαθών, υλικών προϊόντων και σύναψης και 

εκτέλεσης συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (Υ.Α. 18190/20-4-2005 - 

ΦΕΚ 694/Β/24-5-2005).  

6. Την υπ’ αριθ. 8/4-2-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή 

Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής.  

7. Την υπ’ αριθ. 8/4-2-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή 

Παραλαβής Υπηρεσιών. 

8. Την υπ’ αριθ. 8/4-2-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών. 

  

 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ  

Ταχ. Διεύθυνση: Κέντρο Πληροφόρησης 
                              Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 
Τ.Θ. 37    Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ 
Πληροφορίες: Γ. Κοσμίδης – Δ. Παππάς 
Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974 
Ε-mail : fedolymp@otenet.gr 
www.olympusfd.gr 
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9. Την υπ’ αριθ. 8/4-2-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή 

Αξιολόγησης Ενστάσεων. 

10. Τον Ν. 4412/2016. 

11. Την υπ’ αριθ. 18/20-3-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για 

την έγκριση της παρούσας πρόσκλησης. 

 

ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας υγρών 

καυσίμων, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω, με κατάρτιση σύμβασης μέγιστου συνολικού 

προϋπολογισμού επτά χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ (7.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καλεί 

τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Η χρηματοδότηση καλύπτεται από πιστώσεις 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2019. 

Το χρονικό διάστημα παροχής της ανωτέρω προμήθειας θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης 

έως 31-12-2019, η μέγιστη συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ 

(7.400,00  €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η προμήθεια περιλαμβάνει τα εξής: 

 

Τμήμα 1: προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (CPV 09135100-5), για το έτος 2019, για τις ανάγκες των 

γραφείων του Φορέα Διαχείρισης που στεγάζονται στο Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

στο Λιτόχωρο Πιερίας, του Κέντρου Υποδοχής Επισκεπτών στη θέση «Μύλοι» στο Λιτόχωρο και του 

Κέντρου Υποδοχής Επισκεπτών στη θέση «Αγ. Τριάδα» Βροντούς, μέγιστου συνολικού προϋπολογισμού 

τριών χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ (3.400,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων 

φόρων και κρατήσεων. 

 

Τμήμα 2: προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για το έτος 2019: 

Υποτμήμα 1: προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων (CPV 09132100-4) για τις ανάγκες 

υπηρεσιακού οχήματος, συνολικού μέγιστου προϋπολογισμού χιλίων ευρώ (1.000,00€),  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων. 

Υποτμήμα 2: προμήθεια πετρελαίου κίνησης (CPV 09134100-8) για τις ανάγκες υπηρεσιακών οχημάτων, 

συνολικού μέγιστου προϋπολογισμού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 

όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων. 

 

Πιο συγκεκριμένα αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί: 

 για το τμήμα 1, η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. Οι ετήσιες ανάγκες προμήθειας 

πετρελαίου θέρμανσης για το Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

ανέχονται στα 2.838 λίτρα, για το Κέντρο Υποδοχής Επισκεπτών στη θέση «Μύλοι» 

Λιτοχώρου στα 200 λίτρα και για το Κέντρο Υποδοχής Επισκεπτών στη θέση «Αγ. 

Τριάδα» Βροντούς στα 200 λίτρα. Συνολικά δηλαδή οι ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης 

για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ανέρχεται σε 3.238 λίτρα. Οι ανωτέρω ποσότητες 

καυσίμων είναι ενδεικτικές, γιατί εξαρτώνται από την μέση τιμή λιανικής πώλησης του 
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είδους στο Νομό. Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται τμηματικά, 

ανάλογα με τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και εντός δύο 

(2) ημερών από την εκάστοτε ειδοποίηση από την υπηρεσία μας. Ο χρόνος υλοποίησης 

της προμήθειας ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/12/2019. 

 για το τμήμα 2, η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων 

και πετρελαίου κίνησης).  Η προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και πετρελαίου 

κίνησης στα υπηρεσιακά οχήματα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου θα 

γίνεται από τις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και σε ποσότητα ανάλογη με τις εκάστοτε 

ανάγκες του Φορέα, και πιο συγκεκριμένα: α) για το τμήμα 2, υποτμήμα 1, το οποίο 

αφορά την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, οι συνολικές ανάγκες 

προβλέπεται να είναι 654 λίτρα και β) για το τμήμα 2, υποτμήμα 2, το οποίο αφορά την 

προμήθεια πετρελαίου κίνησης, οι συνολικές ανάγκες προβλέπεται να είναι 2.190 λίτρα. 

Οι ανωτέρω ποσότητες καυσίμων είναι ενδεικτικές, γιατί εξαρτώνται από την μέση τιμή 

λιανικής πώλησης του είδους στο Νομό. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που 

λειτουργούν νόμιμα και των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση αντικείμενο 

και που έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και έχουν κατάστημα ή υποκατάστημα στα γεωγραφικά 

όρια του Δήμου Δίου - Ολύμπου. 

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 17-04-2019 ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 16:00 στα γραφεία του Φορέα και στη διεύθυνση Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Ολύμπου, Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Τ.Θ. 37, 602 00 Λιτόχωρο Πιερίας. Οι 

προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ως άνω 

διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Ολύμπου δεν φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο παράδοσης και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς 

που θα αποσταλούν. Αιτήσεις που θα υποβληθούν ή παραληφθούν μετά την ημερομηνία και ώρα που 

προσδιορίζονται παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται στους 

αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχτούν, ακόμη και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Ο 

έλεγχος των αιτήσεων θα διεξαχθεί στις 18-04-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου από την Επιτροπή Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής. 

Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχεται: 

 

1. Πιστοποιητικό από το οικείο Επιμελητήριο από το οποίο να προκύπτει το είδος των 

δραστηριοτήτων που ασκεί η εταιρεία (με ισχύ κατά την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς).  

2. Συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το παράρτημα της 

παρούσας πρόσκλησης και 
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3. Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα 

δηλώνεται: 

 Έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και των τεχνικών 

προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 Ότι η προμήθεια των καυσίμων πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας 

νομοθεσίας και συγκεκριμένα ότι τα καύσιμα είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα 

με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά 

που προβλέπουν οι όροι αυτοί, είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις 

κλπ και είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα 

προορίζει ο Φορέας Διαχείρισης. 

 Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό για την άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας τους. 

 Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

 Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό ανάλογη διαδικασία. 

 Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις κατά την 

ημέρα του διαγωνισμού. 

4. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, 

υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 

5. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων που εκδίδεται από τη Διεύθυνση 

Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 

 Η φράση ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ με κεφαλαία 

γράμματα,  

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου) 

 Ο αριθμός της παρούσας πρόσκλησης (284/09-04-2019) 

 Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (18-04-2019) 

 Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος 

Δεκτές γίνονται μόνον οι ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά 

απορρίπτεται. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα Τμήματα και ανά Υποτμήματα. Η αξιολόγηση 

των προσφορών θα γίνει για κάθε Τμήμα ή Υποτμήμα  ξεχωριστά. 
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Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική και ποσοτική παραλαβή από το 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου με την έκδοση αντίστοιχων τιμολογίων. 

Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο παράρτημα. Η 

προσφορά δίνεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες που θα υπολογίζεται στην 

εκάστοτε διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα 

παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος 

εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν γίνονται 

δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.  

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει μετά από κλήρωση 

μεταξύ αυτών. 

Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον 

υποψήφιο όλων των όρων της πρόσκλησης. 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον ενός (1)  έτους από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.  

Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραμμένη επί ποινή αποκλεισμού. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Ειδικά για τα καύσιμα χαμηλότερη τιμή 

θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό σε ακέραιες μονάδες στη νόμιμα 

διαμορφωμένη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης τους, όπως αυτή 

προσδιορίζεται από το τμήμα εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

 Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι που θα επιλεγούν θα συνάψουν συμφωνητικό με τον Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου διάρκειας έως τις 31-12-2019.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για να υπογράψει το συμφωνητικό στην οριζόμενη 

προθεσμία, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου δύναται να απευθυνθεί στον επόμενο στην 

κατάταξη, διαγωνιζόμενο.  

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Φορέα 

(τηλ. 23520 83000/φαξ. 23520 83974/e-mail: fedolymp@otenet.gr κ. Kοσμίδης Γ, και κ. Παππάς Δ.). 

 Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα www.olympusfd.gr και στην 

Διαύγεια. 

 

 

 

 

 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

    Νίκας Αριστείδης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 
Στοιχεία Προμηθευτή:…………………… 
……………………………….....................................

..................................................................................... 

 

 

 Προς:  
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού 

Ολύμπου, Τ.Κ. 602 00, Τ.Θ. 37 Λιτόχωρο 

 
Για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, πετρελαίου 

κίνησης και  πετρελαίου θέρμανσης), δηλώνω ότι για το παρακάτω είδος προσφέρω το κάτωθι ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του 

είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας,  μέχρι 31/12/2019. 

 

 

            
 
A/A 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ επί τοις εκατό 
(%) στο οποίο υπάγεται το 
είδος 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
επί τοις εκατό (%) 

1 

 

Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων 24% 

 
 
 
 

2 

 

Πετρέλαιο κίνησης 24% 

 
 
 
 

3 

 

Πετρέλαιο θέρμανσης 24% 

 
 
 
 

  
 

 
                            Ημερομηνία:    -    -                                                                                 Ο προσφέρων  

                                      Τόπος: 

                                                                                                                                                             

(Σφραγίδα/υπογραφή) 
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