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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Πρέβεζα, 14/11/2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ NAYTIΛΙΑΣ &                                                                             Αριθ. Πρωτ. : 2814.1.13-1/103/22 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                                                 ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής  
Ταχ. Δ/νση     : ΒΑΘΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Ταχ. Κώδικας : 48100 Πρέβεζα                                                            
Πληροφορίες : Αντιπλοίαρχος  Λ.Σ.  
                           ΚΑΡΒΕΛΗΣ Κων/νος       
Τηλέφωνο       : 2682022095 
E-mail               : aenipi@hcg.gr 
 
ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».  

ΣΧΕΤ: α) Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις     
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/28/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
          β) Την αριθ. 2814.1-3/95143/30-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΕΑ4653ΠΩ-ΩΤΝ) Απόφαση κ. ΥΝΑΝΠ με θέμα: 
«Διάρθρωση Δαπανών Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης ανά Δημόσια Σχολή Ε.Ν. και Λογαριασμού 
Ταμειακής Διαχείρισης ΚΝΕ έτους 2022», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
           γ) Η αριθ. 2814.1-13-1/104/2022/14-11-2022 (ΑΔΑ: 60B84653ΠΩ-Ω2Χ / ΑΔΑΜ:22REQ011597512) 
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 

1. Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην διενέργεια 

διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, μέχρι 7.500 lt,  για την θέρμανση και παροχή 

ζεστού νερού, προς κάλυψη αναγκών ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ έως 31-12-2022. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση για τη συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής  και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην τιμή προ ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου του Ε.Φ.Κ. (έτσι όπως θα 

παρουσιάζεται στο δελτίο πιστοποίησης τιμών για κάθε ημέρα), επί της ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής 

πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Περιφέρειας Ηπείρου, ανά λίτρο κατά την ημέρα παράδοσής του. 

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ και μηδέν λεπτών 

#10.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και λοιπών νομίμων κρατήσεων.  

3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2682022095 για 

οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου 

φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών 

της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ έως 31-12-2022» μέχρι και την 21/11/2022 και ώρα 13:15 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες στην Γραμματεία της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ που βρίσκεται στον 1Ο όροφο του Διοικητηρίου της Ακαδημίας, 

σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς. Οι προσφορές θα 

παραμένουν κλειστές μέχρι την αποσφράγισή τους από την αρμόδια επιτροπή, η οποία θα γίνει στις 

21/11/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. . 

 4. Οι προσφέροντες υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο τεύχος τεχνικών απαιτήσεων. 

mailto:aenipi@hcg.gr
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Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται και 

επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους, χωρίς να αποσφραγισθούν. Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του αιτήματος της Υπηρεσίας. Αντιπροσφορές και 

εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

5. Η παράδοση του είδους θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της ΑΕΝ/Ηπείρου. Ο προμηθευτής 

υποχρεούται να προσκομίζει την ποσότητα που θα καθορίζεται μετά από ειδοποίηση του Δ/κή της 

Ακαδημίας στον προμηθευτή, δύο (2) ημέρες πριν από κάθε παραγγελία. Η προμήθεια θα γίνει τμηματικώς 

ή εξ ολοκλήρου και μέχρι την 31/12/2022. Ο προμηθευτής υποχρεούται έγκαιρα να παραδίδει και να 

μεταφέρει το είδος με δικές του δαπάνες και δικά του μεταφορικά μέσα στις δεξαμενές της Ακαδημίας. 

Κατά την παράδοση ο προμηθευτής ή αντιπρόσωπός του θα υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα 

παράδοσης/παραλαβής, όπως και αυτά που έχουν σχέση με τις δειγματοληψίες που τυχόν 

πραγματοποιηθούν. Σε περίπτωση άρνησης αυτού θα πρέπει να υπογράφει και να αναφέρεται ρητά η 

άρνησή του αυτή. Ο προμηθευτής οφείλει να δίνει ακριβείς χαρακτηρισμούς του είδους που προσκομίζει 

όσον αφορά την ποιότητα, προέλευση, κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα. Τους 

χαρακτηρισμούς αυτούς το αρμόδιο όργανο θα ελέγχει με βάση το δελτίο παραγγελίας και μπορεί να 

προβεί σε κάθε εξέταση που χρειάζεται και θα υπογράφει μετά από αυτά το σχετικό πρωτόκολλο 

παραλαβής ή πρακτικά απόρριψης.  

6. Η προμήθεια θα γίνεται με βάση τις λειτουργικές ανάγκες της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ. Το συνολικό ποσό δαπάνης 

και τα προς προμήθεια λίτρα πετρελαίου θέρμανσης είναι ενδεικτικά καθώς αποτελούν τα ανωτέρα όρια 

μέχρι την λήξη του οικ. έτους 2022 σύμφωνα με το σχετικό προϋπολογισμό της. Η ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ δεν 

υποχρεούται για την ολική απόσβεση των ανωτέρω ορίων (ποσού ή λίτρων) της παρούσης.  

7. Η Υπηρεσία μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί. 

 

 

                                                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

                                                                                               ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΤΙΦΤΙΚΙΔΗΣ Παύλος 

Επισυνάπτεται:  
Τεύχος Τεχνικών Απαιτήσεων (φ.09)  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
  ΓΕΝΙΚΟ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

      Στο παρόν   έγγραφο   περιγράφονται   οι   τεχνικές   απαιτήσεις   αναφορικά   με   την   προμήθεια 

πετρελαίου θέρμανσης για κάλυψη αναγκών της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ. 

 

ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

   Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ και μηδέν λεπτών 

#10.000,00€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κρατήσεων υπέρ δημοσίου και θα χρηματοδοτηθεί 

από τον Κ.Α.Ε. 1611/Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», της Παγίας Προκαταβολής 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, που τηρείται στη Σχολή μας. Οι προσφέροντες θα πρέπει να 

καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στους ακόλουθους 

πίνακες λαμβάνοντας υπόψη τους επιμέρους προϋπολογισμούς. 

 

III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

   Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο 

της τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην τιμή προ ΦΠΑ 

συμπεριλαμβανομένου του Ε.Φ.Κ. (έτσι όπως θα παρουσιάζεται στο δελτίο πιστοποίησης τιμών για κάθε 

ημέρα), επί της ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης του τμήματος 

Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Περιφέρειας Ηπείρου, ανά λίτρο κατά την ημέρα παράδοσής 

του. 

ΙV. ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ 

   Τα υπό προμήθεια είδη καθώς και η συνολική ποσότητα αυτών  αναγράφονται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο 
θέρμανσης), για τις ανάγκες της ΑΕΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ CPV 09135100-05 «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ Πετρέλαιο θέρμανσης  έως 7.500 λίτρα 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ  ΦΠΑ Έως 10.000,00 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ Προϋπολογισμός ΚΝΕ ΑΕΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 2022 ΚΑΕ 
1611 (Α) «Προμήθεια υγρών καυσίμων» 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι και 
την 31/12/2022 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Οι παραδόσεις των καυσίμων θα γίνονται 
τμηματικά ή εξ ολοκλήρου, εντός δύο (2) 
ημερών από την εντολή προμήθειας της 
Υπηρεσίας. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Εντός των αποθηκών –δεξαμενών πετρελαίου 
θέρμανσης που θα υποδειχθούν από την 
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Υπηρεσία. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Την ημέρα παράδοσης των καυσίμων 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Εγκαταστάσεις ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

V) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Οι προδιαγραφές των καυσίμων (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) καθορίζονται από τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις. Η ποιότητα του προσφερόμενου πετρελαίου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτή του 

πετρελαίου που παράγεται στα κρατικά διυλιστήρια και προορίζεται για κατανάλωση, σύμφωνα με τους 

όρους που θέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης, τις εκάστοτε προδιαγραφές που καθορίζονται από το Γενικό 

Χημείο του Κράτους, καθώς επίσης και τις προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου της υπ΄αρίθμ. 467/2002 

(ΦΕΚ 1531/Β’/16-10-2003) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ως ισχύει. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 

μπορεί να ζητήσει τη δειγματοληψία καυσίμων και τη διενέργεια χημικού ελέγχου από το Γενικό Χημείο του 

Κράτους (Γ.Χ.Κ.) προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία των ιδιοτήτων του υπό προμήθεια Πετρελαίου 

Θέρμανσης.  

Β) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Ο Προμηθευτής θα έχει την ποιοτική – ποσοτική ευθύνη μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης του 

Πετρελαίου Θέρμανσης από τα βυτιοφόρα οχήματα στις δεξαμενές του κτιρίου της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ (από την 

τριμελή επιτροπή παραλαβής) και έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά άμεσα και με δικά του έξοδα κάθε 

ποσότητα που δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει 

την ποσότητα εκείνη μέχρι την πλήρωση της δεξαμενής, ανεξάρτητα αν έχει γίνει παραγγελία για 

μεγαλύτερη ποσότητα και είναι υποχρεωμένος να λάβει χρηματικό αντίτιμο μόνο για εκείνη την ποσότητα 

που παραδόθηκε στη δεξαμενή του κτιρίου. Η ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ δεν αποζημιώνει, ούτε συμμετέχει στα έξοδα 

και τις δαπάνες ή μεταφορικά ή οποιοδήποτε άλλο κόστος της εναπομένουσας ποσότητας στο βυτιοφόρο, 

ούτε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για το περίσσευμα, το οποίο μένει στην αποκλειστική ευθύνη του 

Προμηθευτή. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ή εξ ολοκλήρου μέχρι τη λήξη της σύμβασης, ανάλογα με 

τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίησή του με κάθε 

νόμιμο μέσο.  

2. Η μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης στο κτίριο της Υπηρεσίας της Ακαδημίας, θα γίνεται με δαπάνες 

και μεταφορικά μέσα του Προμηθευτή τμηματικά ή εξ ολοκλήρου στο κτίριο και στην ποσότητα που 

παραγγέλνει η Υπηρεσία. Είναι στην αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή να τηρούνται όλα τα 

ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας κατά την παράδοση του πετρελαίου προς αποφυγή ατυχημάτων. Η 

διακίνηση και η παράδοση του πετρελαίου θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

3. Ο Προμηθευτής, πρέπει να δηλώσει τα τηλεφώνα επικοινωνίας του (κινητό και σταθερό) καθώς και το 

ηλεκτρονικό του ταχυδρομείo (email) στα οποία θα ενημερώνεται για τις ανάγκες της Υπηρεσίας σε 

Πετρέλαιο θέρμανσης.  

4. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης θα 

γίνεται από τριμελή επιτροπή κατά την ημέρα και ώρα παράδοσης του Πετρελαίου θέρμανσης.  

 





   
EN ISO 9001 : 2015 

No: 010150269 

 
 

VI. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ 

   Ως τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζονται οι εγκαταστάσεις της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ που   
βρίσκεται στο Βαθύ Πρέβεζας. Η μεταφορά και η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει με μέριμνα 
και έξοδα της αναδόχου εταιρείας. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν από την ανάδοχο 
εταιρεία εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών (σε εργάσιμες για το δημόσιο ημέρες), από την επομένη της 
υπογραφής της σχετικής σύμβασης, τμηματικά ή εξ ολοκλήρου κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία μας.  

VII.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

1.Έλεγχος της έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας από τον Προμηθευτή 

α. Να παραδίδεται η παραγγελθείσα ποσότητα στο κτίριο το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών (σε 

εργάσιμες για το δημόσιο ημέρες), ύστερα από την παραγγελία της Υπηρεσίας. Η παράδοση της 

παραγγελθείσας ποσότητας θα διενεργείται σε ώρα που θα καθορίζεται από την Υπηρεσία.  

β. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις και τα 

οριζόμενα στο Ν. 4412/2016.  

2. Ποιοτικός έλεγχος : Μακροσκοπικός έλεγχος θα γίνεται σε όλες τις παραλαβές πετρελαίου θέρμανσης 

και όταν δημιουργείται αμφιβολία στην επιτροπή παραλαβής όσον αφορά την ποιότητα, προέλευση, 

κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του προς προμήθεια είδους, τότε η τριμελής επιτροπή 

παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα δειγματοληπτικού ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις σχετικές εγκυκλίους του Γενικού Χημείου του Κράτους και την αποστολή των δειγμάτων στο 

Γ.Χ.Κ. για καθορισμό της χημικής σύστασης. Τα δείγματα θα λαμβάνονται επί παρουσία του βυτιοφορέα και 

θα υπογράφεται σχετικό πρακτικό. 

3. Ποσοτικός έλεγχος: Για τον ποσοτικό έλεγχο παραλαβής του πετρελαίου θέρμανσης, θα πρέπει πέρα από 

την καταγραφή της ένδειξης του μετρητού του βυτιοφόρου να έχει υπολογισθεί η χωρητικότητα των 

δεξαμενών που αποθηκεύεται το καύσιμο και με ειδικές βαθμολογημένες βέργες να μετράται το ύψος του 

καυσίμου πριν και μετά την παράδοση (η μέτρηση με τη βαθμολογημένη βέργα να πραγματοποιείται μετά 

την πάροδο δέκα λεπτών από την πλήρωση της δεξαμενής). Τα ύψη αυτά θα σημειώνονται στο Δελτίο 

Πώλησης όπως προβλέπεται από το άρθρο 282 της 7/2009 Αγορανομικής Διάταξης.  

4. Η παρακολούθηση θα γίνει από την ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ και η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών με 

βεβαίωση που εκδίδεται από τον   Διοικητή της. 

VIII. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

1. Η πληρωμή της αξίας των καυσίμων στον ανάδοχο θα γίνεται από την Υπηρεσία μας μετά από την κάθε 

τμηματική παράδοση των καυσίμων, σε Ευρώ, είτε με επιταγή Εθνικής Τράπεζας είτε με κατάθεση των 

χρημάτων σε λογαριασμό του δικαιούχου στην Εθνική Τράπεζα, μετά την προσκόμιση από τον ανάδοχο των 

απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής στο γραφείο Διαχείρισης ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ.  

Για την πληρωμή απαιτούνται κατ΄ελάχιστο τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

α. Πρωτόκολλο τμηματικής ή οριστικής παραλαβής των παρεχομένων υπηρεσιών.  

β. Τιμολόγιο πώλησης.  

γ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

δ. Οτιδήποτε άλλο ζητηθεί κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών πληρωμής.  





   
EN ISO 9001 : 2015 

No: 010150269 

 
 

 

2. Οι κρατήσεις 4,00% υπέρ Μ.Τ.N., 2,00% υπέρ Τ.Α.N., 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, επί του 

καθαρού ποσού τιμολογίου βαρύνουν την ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ.  

Στο καθαρό ποσό της αξίας των καυσίμων προ ΦΠΑ γίνεται παρακράτηση φόρου 1% που βαρύνει τον 

προμηθευτή. 

 

ΙΧ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν πρωτότυπη υπογεγραμμένη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο 

στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι : 

 α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  

β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ»,  

γ) Ο τίτλος της προμήθειας «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ 

έτους 2022»,  

δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (28/01/2022 και ώρα 13:15μ.μ.), 

 ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.  

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους την 

προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια πετρελαίου 

θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ έτους 2022» μέχρι και την 21/11/2022 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 13:15 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Γραμματεία της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ που 

βρίσκεται στον 1ο  όροφο του Διοικητηρίου της Ακαδημίας . Οι προσφορές θα παραμένουν κλειστές μέχρι 

την αποσφράγισή τους από την αρμόδια επιτροπή, η οποία θα γίνει στις 21/11/2022 ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 13:30 μ.μ. .  

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. 

 Όλοι οι συμμετέχοντες ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, μπορούν να παρίστανται στη διαδικασία 

αποσφράγισης των προσφορών.  

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται και 

επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να αποσφραγιστούν. 

 Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» & «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι καθαρογραμμένες χωρίς 

προσθήκες και διορθώσεις, σύμφωνες με τα διαλαμβανόμενα στον φάκελο των τεχνικών απαιτήσεων 

Στον σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που 

τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και σε κάθε περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) υπογεγραμμένη από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο 

προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους όρους των τεχνικών 

προδιαγραφών, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 

(gov.gr) . 
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Στον σφραγισμένο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα κάτωθι: 

Πλήρης και σαφής περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών 

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), το οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και 

ολογράφως και θα αφορά την τιμή προ ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου του Ε.Φ.Κ. επί της ισχύουσας μέσης 

λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Ε. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Περιφέρειας Ηπείρου, ανά λίτρο κατά την ημέρα παράδοσής του. Σε περίπτωση διαφοροποίησης 

μεταξύ του αναγραφόμενου ποσοστού αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό 

ολογράφως. Στο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης συμπεριλαμβάνεται η παρακράτηση φόρου 1%  για την 

προμήθεια υγρών καυσίμων, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα είδη. 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς {τρεις (3) μήνες}. 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού 

φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι τα υπό προμήθεια 

είδη θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές εγκυκλίους του Γενικού Χημείου του Κράτους, 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) . 

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με το Υπόδειγμα 

που ακολουθεί: 
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Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Ημερομηνία:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Επωνυμία: …………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 

Α.Φ.Μ. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Διεύθυνση: …………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

Τηλέφωνο: ……………………………………………………. (σταθερό) , ……………….……………………………. (κινητό)  

Email: ………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ 
ΠΡΟ ΦΠΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

Ε.Φ.Κ. ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΕΩΣ 7.500 lt 

 
 
 
 
 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.  :…………………………..% 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΕΩΣ ………………………………..                                                                                                    

                                                                                                          O προμηθευτής 

 

                                                                                                     Υπογραφή- σφραγίδα 
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Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα είναι σταθερό για το σύνολο της προμήθειας καθ’ όλη την 

διάρκεια εκτέλεσής της και για τη χρονική περίοδο μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται και η 

οικονομική προσφορά.  

 

   Η προμήθεια θα γίνεται με βάση τις λειτουργικές ανάγκες της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ. Το συνολικό ποσό δαπάνης 

και τα προς προμήθεια λίτρα πετρελαίου θέρμανσης είναι ενδεικτικά καθώς αποτελούν τα ανωτέρα όρια 

για το οικ. έτος 2022 σύμφωνα με το σχετικό προϋπολογισμό της. Η ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ δεν υποχρεούται για την 

ολική απόσβεση των ανωτέρω ορίων (ποσού ή λίτρων) της παρούσης.  

 

Χ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

  

1. Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσφορών της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Η αποσφράγιση 

των προσφορών γίνεται δημόσια από την παραπάνω Επιτροπή. Προσφορές που υποβάλλονται στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Οι δικαιούμενοι 

παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων 

στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

2. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

- Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι και μονογράφονται από την Επιτροπή οι δυο υποφάκελοι με την 

ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» & «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

- Αποσφραγίζονται οι υποφάκελοι με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  και μονογράφονται ανά σελίδα τα 

δικαιολογητικά τους.   

- Μετά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην 

καταχώρηση αυτών σε πρακτικό το οποίο υπογράφει. 

- Κατόπιν αποσφραγίζονται οι υποφάκελοι με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», των συμμετεχόντων 

των οποίων η τεχνική προσφορά αξιολογήθηκε ως αποδεκτή και μονογράφονται ανά σελίδα τα 

δικαιολογητικά με τα οικονομικά στοιχεία. 

- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση  

αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού.  

Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 

επί της μέσης λιανικής τιμής.  

Ανάδοχος Προμηθευτής αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, 

εφόσον το προσφερόμενο είδος είναι σύμφωνο με τους όρους της πρόσκλησης, σε συνδυασμό με τις 

λοιπές σχετικές διατάξεις του παρόντος. Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) υπολογίζεται στην 

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, την ημέρα παράδοσής του.  
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3. Κατόπιν των ανωτέρω η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσφορών της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ ανακηρύσσει τον 

προσωρινό Ανάδοχο με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει της προσφερόμενης έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής του είδους (μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης) και υπογράφεται το σχετικό πρακτικό.  

 

ΧΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο Προσωρινός Ανάδοχος, ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ 

για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 

4412/2016 (Α΄ 147), σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» και τον τίτλο της παρεχόμενης υπηρεσίας, 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).  

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. 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 παράγραφο 9, του άρθρου 80, του Ν. 4412/2016 

(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) . 

β. 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).  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν 

η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά τα ρητώς 

οριζόμενα στην παράγραφο 2, του άρθρου 73, του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).  

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του ν. 
4412/2016 (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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Αν δεν προσκομισθούν ή προσκομισθούν εκπροθέσμως τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν 

ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών η 

ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων εκ των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), 

απορρίπτεται εξ ολοκλήρου η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου και η ανάθεση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

εφόσον υπάρχει άλλη αποδεκτή οικονομική προσφορά και εφόσον τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» 

πληρούν τις προϋποθέσεις. 

 

ΧΙΙ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Κατά της πρόσκλησης του Διαγωνισμού, της συμμετοχής αναδόχου σε αυτόν, καθώς και της νομιμότητας 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, επιτρέπεται υποβολή ενστάσεων ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισμού η οποία αποφαίνεται οριστικά για αυτό σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από αυτούς που συμμετέχουν στο διαγωνισμό 

εγγράφως, κατά την διάρκεια αυτού ή εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την λήξη διενέργειας αυτού. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός των ανωτέρω, δεν γίνονται δεκτές. 

 

ΧΙΙΙ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Με το πέρας της διαδικασίας της υποβολής από τον προσωρινό ανάδοχο των δικαιολογητικών ανάθεσης 

ανακοινώνεται από την ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ η κατακύρωση ή ανάθεση σ’ αυτόν και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση. 

2.  Η προμήθεια θα γίνεται με βάση τις λειτουργικές ανάγκες της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ. Το συνολικό ποσό δαπάνης 

και τα προς προμήθεια λίτρα πετρελαίου θέρμανσης είναι ενδεικτικά καθώς αποτελούν τα ανωτέρα όρια 

για το οικ. έτος 2022 σύμφωνα με το σχετικό προϋπολογισμό της. Η ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ δεν υποχρεούται για την 

ολική απόσβεση των ανωτέρω ορίων (ποσού ή λίτρων) της παρούσης.  

3.  Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 

πρόσκληση και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

4.  Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. 

 

                                                                                                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

                                                                                               ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΤΙΦΤΙΚΙΔΗΣ Παύλος 

 

 

 

 




