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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ NAYTIΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ασπρόπυργος, 15/11/2022 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. : 2833.12-1/1341/2022 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αριθ. Σχεδίου : 18/2022 
Α.Ε.Ν./ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  
Γραφείο : Προμηθειών ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο φορέα 
Ταχ. Δ/νση : Παραλία Ασπροπύργου   
Ταχ. Κώδικας : 193 00 Ασπρόπυργος   
Πληροφορίες  : Ανθ/στής Λ.Σ. ΧΡΗΣΤΟΥ Β.   
Τηλέφωνο : 2105578886   
e-mail : aenasprop@hcg.gr   
 
ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος». 
  
ΣΧΕΤ. :  α) Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  
                   (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
              β) Η Αριθ. Πρωτ. : 2814.1-1/1331/2022/11-11-2022 Απόφαση Έγκρισης Δέσμευσης Πίστωσης (ΑΔΑ  
                   : 61ΟΤ4653ΠΩ-8Α7, ΑΔΑΜ : 22REQ011588136) Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./Α.Ε.Ν./ 
                   ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.  
               
                 1. Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου (εφεξής : Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου), σας 
ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου 
θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου έτους 
2022. 
                 2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων οχτακοσίων 
ογδόντα τεσσάρων ευρώ # 29.884,00€ # (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ 
Δημοσίου).  
                 3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2105578886  
για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.                                                                      
                 4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, με την ένδειξη : «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης 
κτιριακών εγκαταστάσεων Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου έτους 2022», μέχρι την Τρίτη 22-11-2022 και ώρα 10:00 
πμ, στην Γενική Γραμματεία της Α.Ε.Ν/Ασπροπύργου, στο ισόγειο του κτηρίου Β΄, Παραλία Ασπροπύργου, 
Τ.Κ. : 193 00, Ασπρόπυργος, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς 
όπου και θα εξεταστεί δημόσια την ίδια ημέρα και ώρα 10:30 πμ.  
                 5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία - διευκρίνιση απαιτηθεί.- 
 
Επισυνάπτονται : 
Τεχνικές απαιτήσεις (φ. 05) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (φ. 01)                                                                                        Ο Διοικητής κ.δ. 

 
 
 
 

    Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ Σ. Κωνσταντίνος
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Τίτλος : «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης κτιριακών 
εγκαταστάσεων Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου έτους 2022» 

 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ 
 Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις αναφορικά με την προμήθεια για την 
κάλυψη αναγκών θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου έτους 2022. 
 
ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων 
οχτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ # 29.884,00€ # (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και 
κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) και θα χρηματοδοτηθεί από τον Κ.Α.Ε. 1611/(Α) με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» της Παγίας Προκαταβολής ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, που 
τηρείται στην Ακαδημία μας. 
 
ΙΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
βάσει της τιμής, και συγκεκριμένα του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί της 
νόμιμα διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης ανά λίτρο, στον νομό Αττικής, του πετρελαίου 
θέρμανσης (προ Φ.Π.Α.) κατά την ημέρα παράδοσης, όπως η μέση λιανική τιμή προκύπτει από το 
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ιστοσελίδα 
www.fuelprices.gr. 
 
Σημείωση:  

Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς τιμή 
(ποσοστό έκπτωσης), η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται από την Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
προσφορών και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα 
καταγράφεται στο πρακτικό. 

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή 
της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση. 
 
IV. ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ (CPV : 09135100-5) 
 Σημειώνεται ότι το σύνολο της δαπάνης δεν μπορεί να υπερβεί τον προϋπολογισμό, ενώ οι 
αναγραφόμενες προς προμήθεια ποσότητες είναι ενδεικτικές. Ο προϋπολογισμός (ενδεικτικά) ανά κτίριο 
κατανέμεται ως εξής: 
 
Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
(σε λίτρα) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

(χωρίς Φ.Π.Α. σε €) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

(με Φ.Π.Α. σε €) 
01. Κτίριο Α΄   4.820 4.820,00€ 5.976,80€ 
02. Κτίριο Β΄ 4.820 4.820,00€ 5.976,80€ 
03. Κτίριο Γ΄ 4.820 4.820,00€ 5.976,80€ 
04. Κτίριο Δ΄ 4.820 4.820,00€ 5.976,80€ 
05. Κτίριο Ζ΄ 4.820 4.820,00€ 5.976,80€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24.100 24.100,00€ 29.884,00€ 
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Σημείωση: Ο υπολογισμός έγινε με ενδεικτική τιμή 1,00€ / λίτρο προ Φ.Π.Α. Η ποσότητα των λίτρων που 
αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα είναι ενδεικτική και η τελική υπό προμήθεια ποσότητα του πετρελαίου 
θέρμανσης θα διαμορφωθεί σε συνάρτηση με την εκάστοτε ισχύουσα μέση λιανική τιμή πώλησης του είδους την 
ημέρα της παράδοσής του. 
 
V. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Η ποιότητα των υπό προμήθεια ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη 
με τους όρους που θέτει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές 
που καθορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους με τις αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 
(ΑΧΣ) και ειδικότερα να πληροί τουλάχιστον τα κάτωθι ποιοτικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις 
κατωτέρω αποφάσεις: 

-την απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 (ΦΕΚ 1531/Β/2003) «Προδιαγραφές 
και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης», όπως ισχύει 

-την απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 468/2002 (ΦΕΚ 1273/Β/2003) «Διαδικασίες 
χρωματισμού και ιχνηθέτης πετρελαίου θέρμανσης» και 

-την απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 128/2016 (ΦΕΚ 3958/Β/2016) «Εναρμόνιση της 
Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 11ης Μαΐου 2016 «σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο», και 
ειδικότερα το άρθρο 4. 
 
VI. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ 

Ως τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών της παρ. IV ορίζονται οι δεξαμενές των κτιρίων της 
Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου που βρίσκεται στην Παραλία Ασπροπύργου, Τ.Κ. : 193 00, Ασπρόπυργος. Η 
μεταφορά και η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει με μέριμνα και έξοδα της αναδόχου 
εταιρείας. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά ή εξ ολοκλήρου, εντός δύο (2) ημερών από την κάθε εντολή 
προμήθειας, η οποία θα κοινοποιείται στον ανάδοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε 
πρόσφορο τρόπο με τον οποίο θα αποδεικνύεται η παραλαβή της εντολής προμήθειας, στις δεξαμενές 
που θα υποδειχθούν και θα διενεργείται σε ώρες λειτουργίας της Υπηρεσίας. 

Η διάρκεια της σύμβασης που θα καταρτιστεί δυνάμει του παρόντος ορίζεται από την επομένη της 
υπογραφής της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως της σχετικής πίστωσης ή σε κάθε περίπτωση μέχρι τη 
λήξη του έτους 2022, όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο, με την επιφύλαξη των άρθρων 132 και 206 του Ν. 
4412/2016. 
 
VII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

Η παρακολούθηση θα γίνει από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων της 
Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου και η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών με βεβαίωση που εκδίδεται από τον 
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, ήτοι τον Διοικητή της Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου. 
 
VIII. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως 
φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 
 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
  Για τον διαγωνισμό :   
     

Για τη προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών 
θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου έτους 2022   

      

 
Αρ. πρωτ. Ανακοίνωση -  
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος: 

  

             
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : Επωνυμία :             
      Διεύθυνση :             
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      Τηλ./ Fax :             
        Εmail :             
             
  Αναθέτουσα αρχή : ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ     
  Στοιχεία Αποδέκτη :   

     

Γραφείο Προμηθειών 
Παραλία Ασπροπύργου 
Τ.Κ. : 193 00 Ασπρόπυργος   

  
Καταληκτική ημ/νία υποβολής προσφορών : 

22-11-
2022       

     Ημέρα : Τρίτη       
     Ώρα : 10:00 πμ       
             

  
ΠΡΟΣΟΧΗ : 

 
«Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία». 

   
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν 
παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες 
από τον διαγωνιζόμενο  - προσφέροντα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, η δε αρμόδια Επιτροπή 
Διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τυχόν διορθώσεις και προσθήκες και 
γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 
 

Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους, «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν 
επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 
Ο σφραγισμένος φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα 

δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των 
προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην Τεχνική προσφορά θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να κατατεθούν τα παρακάτω έγγραφα: 
α) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδειας εμπορίας υγρών καυσίμων, 
σύμφωνα με το Ν. 3054/2002, με βάση την οποία θα προκύπτει η δυνατότητα να εκτελέσουν την 
προμήθεια του αντίστοιχου τμήματος ή τμημάτων για τα οποία υποβάλλουν προσφορά. 
β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος θεωρημένη 
για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), στην οποία να 
δηλώνει: 
 1. ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσης και των τεχνικών απαιτήσεων και αποδέχεται 
αυτά πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

2. ότι η ποιότητα των προς προμήθεια καυσίμων θέρμανσης που διαθέτει θα είναι καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης  σύμφωνη με τους όρους που περιλαμβάνονται στην παράγραφο V της παρούσας, 
τους εκάστοτε ισχύοντες όρους προδιαγραφών στην Ελλάδα και στις κατά τόπους περιοχές παράδοσης για 
το πετρέλαιο θέρμανσης, 

3. ότι αποδέχεται την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν από το χημικό έλεγχο από το 
Γενικό Χημείο του Κράτους ή από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που ανήκει στο δημόσιο τομέα, εφόσον 
ζητηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος των παραδιδόμενων ειδών. 

Επισημαίνεται ότι στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση  να 
εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης 
της προφοράς. 

 
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς 

(περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας), συμπληρωμένο με τα οικονομικά στοιχεία της 
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προσφοράς, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/-ους του οικονομικού 
φορέα. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον προσφέροντα ή τον/τους 
αρμόδιο/ους νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/ -ους του σε περίπτωση νομικού προσώπου και σε περίπτωση 
ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους. 

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης μένει σταθερό καθ’  όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της 
τυχόν παράτασής της,  ενώ, δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές με αρνητική έκπτωση.   

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες από την επόμενη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών και μέχρι και την 31-12-2022. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται 
και η οικονομική προσφορά. 
 
IX. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
                Ο προσφέρων (Προσωρινός Ανάδοχος), ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης 
μέσω της Υπηρεσίας μας για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στο 
άρθρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄147), σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του. Ο φάκελος αυτός φέρει την ένδειξη 
«Να μην ανοιχτεί από το πρωτόκολλο ή την γραμματεία», παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή και θα 
φέρει την εξής ένδειξη: 
                      

  
ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

   

  Για τον διαγωνισμό : 
Για τη προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη 
αναγκών θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων 
Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου έτους 2022 

  

  

 
Αρ. πρωτ. Ανακοίνωση -  
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος : 

 
 

  

     
Επωνυμία : 
Διεύθυνση : 
Τηλ./ Fax : 

  
  
  
  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ : 
  
 

Εmail : 

  
  
  
  

     
  Αναθέτουσα αρχή : ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ    

  

Στοιχεία Αποδέκτη : Γραφείο Προμηθειών 
Παραλία Ασπροπύργου 
Τ.Κ. : 193 00 Ασπρόπυργος   

     
  ΠΡΟΣΟΧΗ : «Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία».   
                      
 
Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι: 
                Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 
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               Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα με την ιδιότητα 
μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και 
προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών. 
                 Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του 
οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η αναθέτουσα Αρχή,  
αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Ο οικονομικός 
φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 80 Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α΄147),αντί του 
προαναφερθέντος αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) 
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr). 
                  B. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
του υποχρεώσεις (ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα). 
                 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του ν. 
4412/2016 (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄:   ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ          

  Ανήκει στην υπ’ αριθ. …………………………………………………….Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΦΟΡΕΑ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ΦΑΞ  

E-MAIL  

ΑΦΜ – ΔOY  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου)  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  
Α/Α ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) επί της μέσης λιανικής τιμής 

ανά λίτρο στον αντίστοιχο Νομό κατά την ημέρα παράδοσης.  
  

  

Τιμή Αναφοράς €/λίτρο 
[για λόγους σύγκρισης των προσφορών και μόνο, τίθεται 

ως τιμή αναφοράς  1€/λίτρο καυσίμου] 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ1 

1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΤΤΙΚΗ  1,00   

Αφού έλαβα γνώση των ορών της παρούσης, δηλώνω ότι  τους αποδέχομαι πλήρως χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την παραπάνω προσφορά: 
(τόπος)………..,(ημερομηνία) …………………………………………. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
 

                                                 
1

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της τιμής του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης που θα τεθεί αριθμητικώς και ολογράφως, θα ληφθεί υπόψη η ολογράφως τεθείσα. 
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