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ΘΕΜΑ: Περίλθψθ τθσ αρικ. 03/2022 Διακιρυξθσ επαναλθπτικοφ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ 
Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν/Διεφκυνςθσ 
Προμθκειϊν & Εποπτείασ Αποκθκϊν 
 
 
Σο κείμενο τθσ Περίλθψθσ ζχει ωσ εξισ:     ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 
 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       Πειραιάσ, 24 Ιανουαρίου 2022 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ     Αρικ.Πρωτ.: 2832.11/4737/2022 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ  
Αρικμόσ Διακιρυξθσ: 03/2022 
      
 

Σο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν 

Τπθρεςιϊν/Διεφκυνςθ Προμθκειϊν & Εποπτείασ Αποκθκϊν/Σμιμα 2Ο προκθρφςςει Επαναλθπτικό, 

Ηλεκτρονικό, Ανοικτό Διαγωνιςμό, Διεκνοφσ υμμετοχισ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 

από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ ειδικότερα κριτιριο κατακφρωςθσ αποτελεί το 

υψθλότερο ποςοςτό προςφερόμενθσ ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ νόμιμα διαμορφοφμενθσ κάκε φορά 

μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ τθν θμζρα τθσ παράδοςθσ του, όπωσ προκφπτει από το εκάςτοτε 

δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν καυςίμων που εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Επενδφςεων, ανά νομό και δθμοςιεφεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.fuelprices.gr, ςφμφωνα με 

όςα αναφζρονται αναλυτικά ςτα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Α’ μζχρι και Σ’ τθσ διακιρυξθσ, τα οποία αποτελοφν 

αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, με ςφραγιςμζνεσ θλεκτρονικζσ προςφορζσ ςε ευρϊ για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ για 

τθν προμικεια υγρϊν καυςίμων και ειδικότερα «Πετρελαίου Κίνηςησ» προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ 

των Πλοθγικϊν τακμϊν του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και ειδικότερα του Πλοθγικοφ 

τακμοφ Πειραιά και του Πλοθγικοφ τακμοφ Λαυρίου όπωσ αναλυτικά παρατίκενται ςτισ Γενικζσ 

Πλθροφορίεσ και ςτον Πίνακα ειδϊν, για τα ζτθ 2022-2023-2024-2025. Η ςυνολική εκτιμώμενη αξία τησ 

ςφμβαςησ ανζρχεται ςτο ποςό των δφο εκατομμυρίων τριάντα δφο χιλιάδων ευρώ #2.032.000,00€# 

(απαλλάςςεται Φ.Π.Α.) για τα ζτθ 2022-2023-2024 και 2025. 

 Αναθζτουςα αρχή: Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν 

Τπθρεςιϊν/Διεφκυνςθ Προμθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Σμιμα 2ο Τλοποίθςθσ προμθκειϊν Σακτικϊν 

Διαγωνιςμϊν. 

Χϊρα : Ελλάδα 

Πόλθ 

Κωδικόσ NUTS 

: 

: 

Πειραιάσ 

EL307 (Πειραιάσ)  

Σαχυδρομικι Δ/νςθ : Ακτι Βαςιλειάδθ Πφλθ Ε1-Ε2  

Σαχ.Κωδ. : 185 10  

Πλθροφορίεσ : Αντιπλοίαρχοσ Λ.. ΧΛΙΜΙΝΣΖΑ Χρ. 

Ανκυποπλοίαρχοσ  Λ.. ΠΑΠΟΤΛΙΑ Ιφ 

Σθλ. : 213 137 4653/1081 

Αρικ. Σθλεομοιοτυπίασ : 213 137 1361 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο 

(URL) E-mail 

: 

: 

www.hcg.gr , www.ynanp.gr  

dipea.b@yna.gov.gr 

http://www.fuelprices.gr/
http://www.hcg.gr/
http://www.ynanp.gr/
mailto:dipea.b@yna.gov.gr
ΑΔΑ: 649Υ4653ΠΩ-ΡΧ5
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 Αριθμόσ διακήρυξησ: 03/2022 

 υςτημικόσ Αριθμόσ : -153967- 

 Είδοσ Αναθζτουςασ Αρχήσ:  Η Ανακζτουςα Αρχι είναι Τπουργείο αποτελεί “Κεντρικι Κυβερνθτικι Αρχι 

(ΚΚΑ)’’ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ Τποτομζασ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ. 

 Κφρια δραςτηριότητα Α.Α.: Η κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Ναυτιλία κακϊσ και θ 

Δθμόςια Σάξθ και Αςφάλεια. 

 Κωδικοί CPV: 09134100-8 (Πετρζλαιο ντίηελ) 

 Δεν ζχει δθμοςιευκεί προκαταρκτικι προκιρυξθ. 

 Προχπολογιςμόσ - Χρηματοδότηςη: Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του 
Προχπολογιςμοφ του Κεφαλαίου Πλοθγικισ Τπθρεςίασ των οικονομικϊν ετϊν 2022-2023-2024 και 2025 του 
Φορζα, και ειδικότερα από τουσ αντίςτοιχουσ ΚΑΕ ζκαςτθσ Τπθρεςίασ, ιτοι 1611ι και 1611θ. 

 Σόποσ παράδοςησ: φμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Πίνακα (Παράρτθμα Δϋ τθσ Διακιρυξθσ). *Είδοσ (Α) 
Πλοθγικόσ τακμόσ Πειραιά: κωδικόσ NUTS: EL307 (Πειραιάσ), Είδοσ (Β) Πλοθγικόσ τακμόσ Λαυρίου: 
κωδικόσ NUTS: EL305 (Ανατολικι Αττικι)+. 

 Οι ενδιαφερόμενοι δφνανται να υποβάλλουν προςφορζσ είτε για το ςφνολο των ειδών, είτε τμηματικά για 

οποιοδήποτε είδοσ, όπωσ αυτά περιγράφονται αναλυτικά ςτουσ Πίνακεσ υπό προμήθεια ειδών ςτισ 

Γενικζσ Πληροφορίεσ τησ Διακήρυξησ. 

 Ημερομηνία αποςτολήσ ςτην Ε.Ε.: 24-01-2022. 

 Χρόνοσ παράδοςθσ:  

Η εν λόγω προμικεια αφορά τα ζτθ 2022,2023,2024 και 2025 ι μζχρι εξαντλιςεωσ των εγκεκριμζνων 
πιςτϊςεων. Η παράδοςθ των καυςίμων κα γίνεται τμθματικά και ςε χρόνο που κα επιλεγεί από τθν 
εκάςτοτε Τπθρεςία, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ και ςε ςυνεννόθςθ με τον ανάδοχο κατόπιν ζγγραφθσ 
εντολισ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ (Πλοθγικοφ τακμοφ) εικοςιτζςςερισ (24) ϊρεσ προ τθσ εκάςτοτε 
παράδοςθσ. Για τυχόν κακυςτεριςεισ από τον ανωτζρω χρόνο παράδοςθσ κα επιβάλλονται ςτθν ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
οι προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία κυρϊςεισ. Κακυςτεριςεισ που οφείλονται ςτθν Τπθρεςία δεν 
υπολογίηονται ςτο χρόνο παράδοςθσ. 

 Είδοσ Διαδικαςίασ: Ανοικτι διαδικαςία. 

 Κριτήριο Ανάθεςησ: Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 

Ειδικότερα κριτιριο κατακφρωςθσ αποτελεί το υψθλότερο ποςοςτό προςφερόμενθσ ζκπτωςθσ επί τοισ 

εκατό (%) επί τθσ νόμιμα διαμορφοφμενθσ κάκε φορά μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ τθν θμζρα 

τθσ παράδοςθσ του, όπωσ προκφπτει από το εκάςτοτε δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν καυςίμων που εκδίδεται 

από το αρμόδιο τμιμα του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, ανά νομό και δθμοςιεφεται ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.fuelprices.gr, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται αναλυτικά ςτα 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Α’ μζχρι και Σ’ τθσ διακιρυξθσ 

 Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικήσ υποβολήσ των προςφορϊν είναι θ 14-02-2022 και ζωσ ϊρα 15:00, 

ςτη διαδικτυακή πφλη του Ε..Η.Δ.Η.., θ δε διαδικαςία (αποςφράγιςθ προςφορϊν) κα διενεργθκεί με 

χριςθ του ΟΠ ΕΗΔΗ (Διαδικτυακι Πφλθ www.promitheus.gov.gr) , τθν 17-02-2022, θμζρα Πζμπτη και 

ϊρα 11:00, ςτθν αίκουςα 318 (3οσ όροφοσ) του κεντρικοφ κτιρίου του Αρχθγείου Λιμενικοφ ϊματοσ - 

Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, Ακτι Βαςιλειάδθ Πφλθ Ε1- Ε2 εντόσ Λιμζνα Πειραιά. 

 Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.., μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ διακιρυξθ 

(άρκρο 1.5), ςτην Ελληνική Γλώςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 

Ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37, όπωσ ιςχφουν και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 

του ν.4412/2016 εκδοκείςα Κ.Τ.Α. ΕΗΔΗ Προμικειεσ και Τπθρεςίεσ. 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 

προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 

πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον 

http://www.fuelprices.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 649Υ4653ΠΩ-ΡΧ5
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κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΗΔΗ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 

του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Τ.Α. ΕΗΔΗ Προμικειεσ και Τπθρεςίεσ. 

 Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορών είναι δώδεκα (12) μήνεσ, προςμετροφμενοι από τθν επόμενθ τθσ 

καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. Η Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτιςει παράταςθ τθσ 

ιςχφοσ των προςφορϊν των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 97 του 

Ν.4412/2016 (Α’ 147). 

 Γλώςςα προςφορών θ Ελλθνικι. Κατ’ εξαίρεςθ τα τεχνικά εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, prospectus, 

φωτογραφίεσ, ςιματα, δφνανται να είναι ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ 

ςτθν ελλθνικι. ε κάκε περίπτωςθ το ελλθνικό κείμενο κεωρείται κφριο και υπεριςχφει κάκε αντίςτοιχου 

ξενόγλωςςου κειμζνου. 

 Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.  

 Προςφυγζσ: Διαφορζσ που προκφπτουν κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και τυχόν 

τροποποιιςεων αυτισ, διζπονται από το Βιβλίο ΙV άρκρα 345 ζωσ 374 του Ν.4412/2016, όπωσ αναλυτικά 

αναφζρεται ςτο άρκρο 3.4 τθσ Διακιρυξθσ. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του 

ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι 

πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ, 

δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν 

(Α.Ε.Π.Π.), προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμα του, 

εντόσ τθσ οριηόμενθσ προκεςμίασ και ςυνοδευόμενθ από το προβλεπόμενο παράβολο κατά τα αναλυτικά 

οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ Διακιρυξθσ,.  

 Σρόποσ Πληρωμήσ: Η πλθρωμι του/ων αναδόχου/ων κα γίνεται τμθματικά ςτο τζλοσ κάκε διμινου για όςα 
είδθ παραδίνονται εντόσ του αυτοφ διαςτιματοσ με τθν καταβολι του 100% τθσ αξίασ των παραδοκζντων 
ειδϊν μετά τθν τμθματικι παραλαβι των ειδϊν ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτο 
Παράρτθμα Δ’ - Σεχνικζσ προδιαγραφζσ. το τζλοσ κάκε διμινου και μετά την τμηματική παραλαβή των 
ειδών, τα ςχετικά τιμολόγια – δικαιολογθτικά πλθρωμισ κα προςκομίηονται από τον εκάςτοτε προμθκευτι 
ςτθν Τπθρεςία, για λογαριαςμό τθσ οποίασ παραδόκθκε το εκάςτοτε είδοσ, και με ευκφνθ αυτισ κα 
υποβάλλονται άμεςα ςτο Τ.Ν.Α.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ο. 
Η πλθρωμι κα πραγματοποιείται κατά περίπτωςθ από τισ πιςτϊςεισ του Κεφαλαίου Πλοθγικισ Τπθρεςίασ 
οικονομικϊν ετϊν 2022,2023,2024 και 2025 ΚΑΕ 1611ι και 1611θ.   

 Εγγυητική επιςτολή ςυμμετοχήσ:  Ποςοςτό 2 % επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ (άνευ ΦΠΑ) του/των 

προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων, όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 2.2.2 τθσ Διακιρυξθσ και κα είναι 

ςφμφωνθ με το υπόδειγμα Α’ του Παραρτιματοσ Α’ τθσ Διακιρυξθσ  

 Κατακφρωςη: Η ανακζτουςα αρχι, αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ του αρμοδίου γνωμοδοτικοφ 

οργάνου, μπορεί να κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά 

ποςοςτό ςτα εκατό. υγκεκριμζνα, θ ςφμβαςθ μπορεί να κατακυρωκεί για το ογδόντα τοισ εκατό (80%) 

μζχρι και το εκατόν είκοςι τοισ εκατό (120%) τθσ ποςότθτασ αγακϊν που αναφζρεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ. 

 Πλθροφορίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κα παρζχονται από τθ Διεφκυνςθ Προμθκειϊν & Εποπτείασ 

Αποκθκϊν (e-mail: dipea.b@yna.gov.gr) και ςτα τθλ. 213-137-4653/1081 κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 

ϊρεσ. Επιςθμαίνεται ότι θ Διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) 

κακϊσ και ςτο διαδικτυακό τόπο του ΤΝΑΝΠ (www.ynanp.gr), ενϊ τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κα είναι 

διακζςιμα ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ- 

 

 Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
 

ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ 

mailto:dipea.b@yna.gov.gr
http://www.hcg.gr/
http://www.ynanp.gr/
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