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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Αρ.   07/2021 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  που αφορά προμήθεια υγρών  καυσίμων  (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV: 09134100-8) και ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ( CPV: 09132100-4) για τα υπηρεσιακά 

οχήματα του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ  συνολικού προϋπολογισμού 10.918,38 €  συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ» 
 

Το   Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας   έχοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

- Την υπ’ αριθ. 98/7ης/26-03-2021 απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την προμήθεια καυσίμων των 

Παραρτημάτων Λάρισας του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας (ΑΔΑ:Ψ3ΡΕΟΞΝ2-8ΑP). 

- Την αριθ. Πρ. Λ245 ΑΑΥ 229/01-04-2021 (ΑΔΑ:Ψ4ΑΤΟΞΝ2-Λ5Γ) απόφαση ανάληψης  

υποχρέωσης ποσού   10.918,38 €  για το έτος 2021 (ΚΑΕ 1611). 

- Το πρωτογενές αίτημα σκοπιμότητας με ΑΔΑΜ:21REQ008384376 2021-04-02 και εγκεκριμένο με 

ΑΔΑΜ:21REQ008384423 2021-04-02. 
 

Σας καλεί  να υποβάλετε, οικονομική  προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την προμήθεια υγρών 

καυσίμων (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  CPV: 09134100-8   και   ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ  ΒΕΝΖΙΝΗΣ CPV:  

09132100-4) που αφορούν  το Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας όπως αναλυτικά αναφέρονται 

παρακάτω συνολικού προϋπολογισμού 10.918,38 με ΦΠΑ. 
 

Οι προσφορές  θα κατατίθενται στη γραμματεία του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης 

Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας (Φαναρίου Τέρμα)  από  02/04/2021  μέχρι  09/04/2021    και ώρα 

14.00 μ.μ.  και θα ανοιχθούν την 12/04/2021 και ώρα 09:00 π.μ από την αρμόδια επιτροπή που έχει 

ορίσει το κέντρο. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα,  δεν θα  γίνονται δεκτές 
 

 

 

 

   

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 

Καρδίτσα  02/04/2021 

 

 

 Αρ. Πρωτ. Γ.Π.οικ. 629  

    

Ταχ. Δ/νση: Φαναρίου τέρμα, 

43100,Καρδίτσα 
  

ΠΡΟΣ:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 Τμήμα: Προμηθειών  

Πληροφορίες: Ζιώγας Σ.- Κούρος Γ.  

Τηλέφωνο: 24413-50305-12  

FAX: 24410-25489  

E-mail : kkpthessalyziogas@gmail.com  

Website: www.kkpthessaly.gr/   

mailto:kkpthessalyziogas@gmail.com
http://www.kkpthessaly.gr/
ΑΔΑ: ΩΝ7ΡΟΞΝ2-Ω0Ρ
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   

 

Το Αντικείμενο της παρούσας  πρόσκλησης είναι η προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνης 

αμόλυβδης)   για τα οχήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας και έως την 31/12/2021. Η προμήθεια θα 

γίνεται με επίσκεψη των οχημάτων  στο πρατήριο του αναδόχου. 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Δικαίωμα συμμετοχής (άρθρο 25 του ν.4412/2016) στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 

είναι εγκατεστημένα σε:  

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσιών Συμβάσεων (ΣΔΣ), στο βαθμό 

που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η 

Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 

φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

ε)  δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρεχόμενης προμήθειας και, 

ζ) διαθέτουν  τα απαιτούμενα προς προμήθεια είδη όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 2021  

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΕ

Σ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΓΙΑ 2021 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Η ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

09134100-8 2700 1,068 2883,600 692,064 3575,664 

2 ΑΜΟΛΥΒΔ

Η ΒΕΝΖΙΝΗ 

09132100-4 450 1,291 580,950 139,428 720,378 

        ΣΥΝΟΛΑ 3464,550 831,492 4296,042 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  2021 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  CPV ΠΟΣΟΤΗΤΕ

Σ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΓΙΑ 2021 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Η ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

09134100-8 3000,00 1,068 3204,000 768,960 3972,960 

2 ΑΜΟΛΥΒΔ

Η ΒΕΝΖΙΝΗ 

09132100-4 600,00 1,291 774,600 185,904 960,504 

        ΣΥΝΟΛΑ 3978,600 954,864 4933,464 

ΑΔΑ: ΩΝ7ΡΟΞΝ2-Ω0Ρ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  2021  

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΕ

Σ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΓΙΑ 2021 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Η ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

09134100-8 550,00 1,068 587,400 140,976 728,376 

2 ΑΜΟΛΥΒΔ

Η ΒΕΝΖΙΝΗ 

09132100-4 600,00 1,291 774,600 185,904 960,504 

        ΣΥΝΟΛΑ 1362,000 326,880 1688,880 

 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 

 Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσας πρόσκλησης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη  προσφορά βάση χαμηλότερης τιμής, η οποία θα προκύψει από το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της %. 

 Η σύμβαση θα ανατεθεί με το ποσοστό έκπτωσης επί της % που έχει προσφέρει ο ανάδοχος, και 

θα ισχύει επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης εκάστου είδους, 

του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται 

η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε 

χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη ). 

 Οι προσφορές θα αναφέρονται και στα δυο είδη για κάθε Παράρτημα. Σε διαφορετική 

περίπτωση ο προσφέρων θα αποκλείεται από την διαδικασία. 

 Οι προσφορές θα αναφέρονται στο σύνολο των ποσοτήτων.   

 Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι προσφέροντες έχουν την ίδια ακριβώς χαμηλότερη 

οικονομική προσφορά  θα πραγματοποιηθεί κλήρωση σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. 

 Οι προσφορές θα είναι  σε ευρώ. 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και οι  προσφέροντες θα  αποβάλλονται  από 

την διαδικασία. 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί σε  ματαίωση της όλης  διαδικασίας ( σε οποιοδήποτε στάδιο) 

αν συντρέχει κάποιος από τους  λόγους   που αναφέρει το άρθρο 106 του Ν.4412/2016. 

 Σε περίπτωση ελλιπούς  ή κακής  εκτέλεσης της προμήθειας (άρθρο 213 Ν.4412/2016) ο ανάδοχος   

θα κηρύττεται έκπτωτος και επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις. 

 Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα ισχύουν έως  εξαντλήσεως των ζητούμενων ποσοτήτων ή του 

προϋπολογισμού. Βέβαια, οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια ειδών, είναι 

ενδεικτικές, και τα Παραρτήματα  δεν είναι υποχρεωμένα να εξαντλήσουν τις ποσότητες και τα είδη 

της σύμβασής. Οι παραγγελίες θα δίνονται και θα εκτελούνται με βάση την πραγματική τους 

ανάγκη.  

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τον προσφέροντα, να συμπληρώσει ή να προβεί σε  

διευκρινίσεις όταν κατά την διάρκεια της διαδικασίας υπάρχουν ασάφειες η επουσιώδη τυπικά 

σφάλματα. 

 Ο Ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος να παρέχει στην Αναθέτουσα  Αρχή  οποιαδήποτε  

πληροφορία του ζητηθεί και αφορούν το αντικείμενο της προμήθειας, καθώς και να 

συμμορφώνεται στις  υποδείξεις  των υπαλλήλων  της Αναθέτουσας Αρχής 

ΑΔΑ: ΩΝ7ΡΟΞΝ2-Ω0Ρ
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 Μετά την ανάθεση από το Δ.Σ. ο ανάδοχος προμηθευτής  θα υπογράψει σύμβαση. (Αν δεν 

προσέλθει για της υπογραφή της σύμβασης η αναθέτουσα αρχή καλεί τον επόμενο μειοδότη).  

 Η ισχύς της σύμβασης θα είναι από: 01/5/2021 μέχρι  31/12/2021. 

 Ο  ανάδοχος προμηθευτής  βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου σύμφωνα με 

τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. 

 Με κάθε γέμισμα θα εκδίδεται δελτίο αποστολής στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα και το είδος 

καυσίμου. Η  έκδοση του τιμολογίου  θα γίνεται στο τέλος κάθε εβδομάδας. Οι τιμές που θα 

αναγράφονται στο τιμολόγιο θα προκύπτουν από την μέση τιμή της  εκάστοτε διαμορφούμενης 

μέσης  λιανικής τιμής του τμήματος εμπορίου  που βρίσκεται η έδρα το αναδόχου. 

 Στον ανάδοχο προμηθευτή  θα  καταβάλλεται  το αναλογούν ποσό, μετά την οριστική παραλαβή της 

προμήθειας και την έκδοση του εντάλματος μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 60 ημερών. 

 Η πρόσκληση  ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο 

του Κέντρου https://kkpthessaly.gr/ 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Η αναθέτουσα αρχή δύναται  να διαφοροποιήσει τις ποσότητες κατανάλωσης μεταξύ  δύο ειδών 

της προμήθειας υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του προϋπολογισμού.   

2. Τα πρατήρια που θα προμηθεύουν πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη πρέπει 

υποχρεωτικά να βρίσκονται σε απόσταση έως 12 χλμ. από την έδρα του κάθε Παρατήματος που 

αφορά η προμήθεια. 

3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να τροφοδοτεί με  

καύσιμα τα  Παραρτήματα Σαββατοκύριακα και Αργίες. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία του διαγωνιζομένου  

(Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, email) και στον οποίο θα αναγράφονται 

εξωτερικά τα εξής: 

 
 
 

ΠΡΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 

ΥΠΟΨΗ : ΖΙΩΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  

THΛ : 24413-50305-12 

  Τ.Κ 43100 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ  07/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ   

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ     

ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.918,38 ΜΕ Φ.Π.Α 
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η  09/04/2021- 14:00 μμ 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: NA MHN ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  

 

 

Εντός  του  σφραγισμένου   φακέλου  θα  περιέχονται    δυο (2)  ξεχωριστοί  σφραγισμένοι   φάκελοι οι   

οποίοι    θα   αναγράφουν   ευκρινώς     τα    στοιχεία   του    διαγωνιζομένου    και   το    περιεχόμενο  αυτών 

(οικονομική προσφορά ή δικαιολογητικά συμμετοχής). 

 

https://kkpthessaly.gr/
ΑΔΑ: ΩΝ7ΡΟΞΝ2-Ω0Ρ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΑΚΕΛΩΝ 

 

 

Α) Ο  πρώτος  σφραγισμένος  φάκελος θα περιλαμβάνει  επί ποινή αποκλεισμού τα  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τα οποία είναι τα εξής. 

 

1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75) στην οποία θα δηλώνεται ότι : 

α) Δεν βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 και στην περίπτωση 

που αυτό αποδειχθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας θα κηρυχθώ  έκπτωτος. 

β) Η συμμετοχή μου δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016. 

γ) Έλαβα πλήρη γνώση της πρόσκλησης  και  αποδέχομαι  πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της.  

δ) Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι φωτοαντίγραφα από τα γνήσια που έχω στην κατοχή μου. 

ε) Η εγκατάσταση του Πρατηρίου μου βρίσκεται εντός του ορίου των 12 χλμ  και συγκεκριμένα στο 

………….. 
(Η ανωτέρω Υ/Δ  δεν χρειάζεται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και η ημερομηνία  πρέπει να είναι εντός των ημερών της πρόσκλησης. 
 

 

3) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 

χρόνος ισχύος,  να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν από την υποβολή. 

 

4) Ασφαλιστική  ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 

χρόνος ισχύος,  να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν από την υποβολή. 

 

5) Πιστοποιητικό  ή βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από 

την οποία να προκύπτει η εκπροσώπηση.  (π.χ Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ ). Αφορά  εταιρίες 

 

 

Β) Ο δεύτερος   σφραγισμένος  φάκελος θα περιλαμβάνει   ΤΗΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   
σύμφωνα με το υπόδειγμα και θα έχει υπογραφή και σφραγίδα  του  διαγωνιζομένου.  

 
 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ………….. 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  % ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ 

 

 

ΕΙΔΟΣ   ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  

 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 
 

 

Το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της % θα ισχύει επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής 

πώλησης εκάστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά 

την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, 

βενζίνη αμόλυβδη . 
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Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

(Σφραγίδα & υπογραφή) 

 

 
 

 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στην παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.  

 

                                                              

 
  

   

                                                                                       

 

                                                                                                                                                           
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

 
      ΠΑΠΠΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ 
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