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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υγρών καυσίμων για τα οχήματα της 

Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς, στο πλαίσιο της Πράξης 

«Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του 

τέως Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 

5033657 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

2014-2020» 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του ν.4685/2020 (A 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση 
στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α 143), όπως ισχύει. 
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (A 147) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25 ΕΕ)  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Α 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
5. Το ν. 4912 ΦΕΚ Α 59/17-03-2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης». 
6. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/72083/6635/03-08-2020 (ΥΟΔΔ 581) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας με θέμα:  «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου 
Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/90177/6250/29-09-
2021 (ΥΟΔΔ 832) Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.    

7. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/82834/3077/07-09-2021 (Β 4180) Απόφαση του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Έναρξη άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων του Νομικού 
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 (Α’ 
92)». 

8. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/72683/2709/11-10-2021 (Β 4768) Απόφαση Υπουργών Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών για την «Έγκριση του Οργανισμού του Νομικού 
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)». 

9. Tην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2927/13-08-2021 Απόφασης Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του 
«Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 119), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. 
πρωτ.  18817/14-09-2022 Απόφαση (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 141). 
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10. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27268/1216/22-03-2021 (Β 1328) Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και 
Προμηθειών του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.). 

11. Tην υπ’ αριθ. 59/17-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0ΥΦ46ΜΑΖΤ-2Υ2) Απόφαση του ΔΣ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί 
ορισμού του κ. Κωνσταντίνου Τριάντη (Δ/ντος Συμβούλου Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) ως διατάκτη του 
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (ΑΔΑ: Ω0ΥΦ46ΜΑΖΤ-2Υ2). 

12. Την υπ’ αριθ. 3621/06-04-2022 (ΑΔΑ: Ρ36Ν46ΜΑΤΖ-29Φ) Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Επιλογή 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού του Οργανισμού Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) (ΑΔΑ: Ρ36Ν46ΜΑΤΖ-Ζ9Φ). 

13. Tην υπ’ αριθ. 5658/02-05-2022 Απόφασης ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί ανάθεσης καθηκόντων 
Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) και ορισμού αναπληρωτή της στον Οργανισμό 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) και αναπληρωτή του (ΑΔΑ: 
6ΕΣ946ΜΑΖΤ-ΘΞΡ). 

14. Την υπ’ αριθ. 30772/20-12-2022 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. με θέμα την έγκριση του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (ΑΔΑ: ΨΓΡΤ46ΜΑΖΤ-ΜΛΔ). 

15.  Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/139524/3123 (Β’ 7092) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του 
Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)». 

16. Τη με αρ. πρωτ. 10414/20-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΗ5Κ46ΜΤΛΡ-ΝΕΙ) Απόφαση ένταξης της πράξης 
«Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης 
για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» με Κωδικό ΟΠΣ 
5033657 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020» 

17.  Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2113/28-02-2022 (ΑΔΑ: 6Β0Η46ΜΤΛΡ-Ο0Υ) Απόφαση 
Τροποποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και 
οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα 
Έβρου και Σαμοθράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5033657 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 

18. Το υπ’ αριθ. 6286/03-03-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012267768) Πρωτογενές  αίτημα του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 
19. Το υπ’ αριθ. 6954/10-03-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012270447) εγκεκριμένο αίτημα του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.  

20. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του 
Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) οικ. έτος 2023, που 
αφορά το σύνολο των εγκεκριμένων δεσμεύσεων των προγραμμάτων ΠΔΕ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., έτους 
2023 (α/α 11, 1317/18-01-2023, ΑΔΑ: ΕΟΗΕ46ΜΑΖΤ-ΞΚ2, α/α 55, 3254/03-02-2023 ΑΔΑ: 
9ΠΒ546ΜΑΖΤ-Χ4Ε). 
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Ο  Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς  Φ υ σ ι κ ο ύ  Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς  κ α ι  Κ λ ι μ α τ ι κ ή ς  Α λ λ α γ ή ς  
( Ο . Φ Υ . Π Ε . Κ . Α . ) ,  

 
προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων για τα οχήματα της Μονάδας 
Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς, στο πλαίσιο της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις 
προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5033657 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 
 
 

Συνοπτικά στοιχεία Πρόσκλησης: 
 

Αντικείμενο Πρόσκλησης 

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα οχήματα της Μονάδας Διαχείρισης για τα 
οχήματα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς (κωδ. 
5033657) 

Κριτήριο ανάθεσης 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (ποσοστό 
έκπτωσης) 

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες 

συμβάσεις (CPV) 

09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 
09134200-9 καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 

Προϋπολογισμός 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: έως του ποσού των πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα 
τεσσάρων ευρώ και δύο λεπτών (5.344,02€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι έξι χιλιάδες εξακόσια 
είκοσι έξι ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (6.626,58 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
υποβολής προσφορών 

27 Μαρτίου 2023 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00. 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφοράς. 

 
1. Περιγραφή αντικειμένου 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια υγρών  καυσίμων κίνησης για τα οχήματα της Μονάδας 
Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς, στο πλαίσιο της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις 
προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5033657 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη, 09134200-9 καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών του τμήματος.   
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ΤΜΗΜΑ 1 

Μονάδας 

Διαχείρισης Εθνικών 

Πάρκων Δέλτα 

Έβρου και Δαδιάς 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕ ΕΒΡΟΥ 

ΕΙΔΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΛΙΤΡΟ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒ. 

ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΛΕΟΝ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒ. 

ΦΠΑ 24% 

1. 1 ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 
705 1,904€ 1.344,02€ 1.666,58€ 

1.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 
2.330 1,714€ 4.000,00€ 4.960,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 5.344,02€ 6.626,58€ 

 
2. Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των πέντε χιλιάδων τριακοσίων 
σαράντα τεσσάρων ευρώ και δύο λεπτών (5.344,02€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι έξι χιλιάδες εξακόσια είκοσι έξι 
ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (6.626,58 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.Φορέας Χρηματοδότησης 
της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κωδ. 275/1/2022.  
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών 
και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα 
Έβρου και Σαμοθράκης» (Κωδικός ΟΠΣ 5033657), Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται Από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς 
πόρους μέσω του ΠΔΕ (κωδικοί ΠΔΕ 2019ΣΕ27510110, 2019ΣΕ27510024) οι οποία αναρτήθηκαν στο 
ΚΗΜΔΗΣ ως εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 23REQ012005998, 23REQ012006036.  

Η δαπάνη θα βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) οικ. έτος 2023, που αφορά το σύνολο των 
εγκεκριμένων δεσμεύσεων των προγραμμάτων ΠΔΕ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., έτους 2023 (α/α 11, 1317/18-01-
2023, ΑΔΑ: ΕΟΗΕ46ΜΑΖΤ-ΞΚ2, α/α 55, 3254/03-02-2023 ΑΔΑ: 9ΠΒ546ΜΑΖΤ-Χ4Ε). 

3. Διαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης 

Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης  επί τοις εκατό (%) για κάθε είδος καυσίμου 
και εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙI. 
Συγκεκριμένα η σύμβαση θα ανατεθεί στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει το μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης, επί τοις εκατό (%), επί της μέσης ημερήσιας λιανικής τιμής πώλησης της Π.Ε. Έβρου 
από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το 
ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. (άρθρο 63 Ν. 4257/2014, 
Α΄93). 
 





 

Λ. Μεσογείων 207, 115 25 Αθήνα, 

Τηλ. 210 8089271, email: info@necca.gov.gr , https://necca.gov.gr/ 

5 
  

4. Κατάθεση και σύνταξη προσφοράς 

Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pr@necca.gov.gr 
έως την 24η/03/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφοράς), με την ένδειξη: «Προσφορά υγρών καυσίμων για τα οχήματα της Μονάδας Διαχείρισης 
Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς, στο πλαίσιο της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις 
προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5033657 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-
2020». (αναγράφοντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης) και συνοδεύεται από 
αίτηση υποβολής προσφοράς (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας), η 
οποία και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. 

Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα θα θεωρηθεί 
εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί. 

5. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 
α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 
της παρούσας πρόσκλησης. 
β) Συμπληρωμένους και υπογεγραμμένους από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος τους 
πίνακες του Παραρτήματος ΙI της παρούσας πρόσκλησης μαζί με τα σχετικά στοιχεία που 
αποδεικνύουν την απάντηση του οικονομικού φορέα αν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο οικονομικός 
φορέας υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων τεχνικών προδιαγραφών. Τα 
υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών στην στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν δεν 
ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και ο οικονομικός φορέας 
αποκλείεται από την διαδικασία. Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων να συμπληρωθεί 
υποχρεωτικά με τη λέξη «ΝΑΙ.  
γ) Την Οικονομική Προσφορά του Παραρτήματος ΙV ως εξής: 

 Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ, ανά μονάδα με δύο δεκαδικά ψηφία, αριθμητικώς. 

 Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. 

 Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

Η προσφορά θα κατατεθεί για το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του κάθε τμήματος. 
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη 
μέση ημερήσια λιανική τιμή πώλησης, όπως αυτή δίδεται για κάθε Περιφέρεια από το Παρατηρητήριο 
Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

6. Χρόνος ισχύος προσφοράς 
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της προσφοράς είναι 
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υποχρεωτική. 

7. Απόρριψη προσφοράς 

 Προσφορά που δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα. 

 Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας πρόσκλησης. 

 Προσφορά υπό αίρεση 

 Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της.  

 Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. 

 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, ήτοι εξήντα (60) ημέρες. 

 Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

 Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται 
στην παρούσα πρόσκληση. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής. 

 Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο της προμήθειας. 

8. Ματαίωση διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 

9. Δικαιολογητικά Ανάθεσης 

O προσωρινός ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση, υποχρεούται μετά από έγγραφη 
ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης (πρόσκληση) τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος V 
«Δικαιολογητικά Ανάθεσης – Αποδεικτικά Μέσα» της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού. 
Τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση pr@necca.gov.gr  

10. Χρόνος – Τόπος Παράδοσης 

Η  παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική και θα γίνεται στις εγκαταστάσεις/ πρατήρια του 
αναδόχου. 

11. Παροχή Διευκρινίσεων 

Διευκρινίσεις σχετικά με τους γενικούς όρους και το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης 
παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ( 2ος όροφος Λ. Μεσογείων 207, Τ.Κ. 115 
25),Ευθυμία Μαντζούτσου (E-mail: pr@necca.gov.gr).  

12. Πληρωμή- Κρατήσεις 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης, με την προσκόμιση 
των απαραίτητων παραστατικών και μετά από την έκδοση σχετικής βεβαίωσης παραλαβής των 
παραδοτέων από τον Γενικό Διευθυντή του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 
Πριν από την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και την 
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών / δικαιολογητικών όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 
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την πληρωμή. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 

13. Ειδικοί όροι 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν 
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.

 1 

Συνημμένα: 2 

-Παράρτημα Ι 3 
-Παράρτημα ΙΙ 4 

-Παράρτημα ΙΙΙ 5 

-Παράρτημα ΙV 6 

-Παράρτημα V 7 

 8 

 9 

 10 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.                                             11 

 12 
Κωνσταντίνος Τριάντης 13 

 

Η Παρούσα αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Το φυσικό αντικείμενο της πρόσκλησης, περιλαμβάνει την προμήθεια υγρών καυσίμων για τα οχήματα των 

Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., οι οποίες δραστηριοποιούνται στους  

Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων, ως κατωτέρω: 

ΤΜΗΜΑ 1 

Μονάδας 

Διαχείρισης Εθνικών 

Πάρκων Δέλτα 

Έβρου και Δαδιάς 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕ ΕΒΡΟΥ 

ΕΙΔΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΛΙΤΡΟ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒ. 

ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΛΕΟΝ 

ΦΠΑ(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒ. 

ΦΠΑ 24% 

1. 1 ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 
705 1,904€ 1.344,02€ 1.666,58€ 

1.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 
2.330 1,714€ 4.000,00€ 4.960,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 5.344,02€ 6.626,58€ 

 

Ως τιμή αναφοράς για ένα έκαστο είδος κάθε τμήματος έχει ληφθεί η  μέγιστη λιανική τιμή πώλησης, όπως 

αυτή ανακοινώθηκε για τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών 

Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων , κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας 

διακήρυξης. 

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης 

ανάλογα τις ανάγκες 

Ο ανεφοδιασμός αυτός θα πραγματοποιείται τμηματικά, από πρατήρια του προμηθευτή ή συνεργαζόμενα τα 

οποία θα βρίσκονται εντός των ορίων κάθε Δήμου του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθειας– Φύλλα Συμμόρφωσης 

 

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα οχήματα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς, 
στο πλαίσιο της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή 
ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 

5033657 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-
2020». 

Τεχνικές Προδιαγραφές  Απαίτηση Απάντηση 

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα πρέπει να είναι ποιότητας 
όμοιας με εκείνη που παράγουν τα Ελληνικά Κρατικά 
Διυλιστήρια και θα πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές 
που ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του 
Γενικού Χημείου του Κράτους ή ισοδύναμου οργανισμού 
άλλων κρατών μελών της Ε.Ε 

ΝΑΙ  

Υποβολή καταλόγου με τουλάχιστον ένα σημείο πώλησης 
των ειδών που προσφέρει ο Ανάδοχος (πρατήριο υγρών 
καυσίμων) – είτε δικό του είτε συνεργαζόμενο – το οποίο θα 
βρίσκεται σε κάθε Δήμο των Περιφερειακών Ενοτήτων του 
τμήματος για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά 

ΝΑΙ  

Τα καύσιμα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από προσμίξεις ΝΑΙ  

Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στο 
ΦΕΚ 
1507/Β/04.05.2012 
 
Η βενζίνη (αμόλυβδη 95 οκτανίων) θα καλύπτει τις προδιαγραφές που 
ορίζονται στο ΦΕΚ 1531/Β/16.10.2003 
 

ΝΑΙ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Αθήνα ……/……/2023 
ΠΡΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 
 

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς στην υπ’ αριθ. πρωτ…………………… πρόσκληση για την 
ανάθεση προμήθειας υγρών  καυσίμων κίνησης για τα οχήματα της Μονάδας 
Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς, στο πλαίσιο της Πράξης 
«Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην 
περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα 
Έβρου και Σαμοθράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5033657 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 

 
Επωνυμία Εταιρείας : 

ΑΦΜ/ΔΟΥ: 

Διεύθυνση Έδρας: 

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 

Fax / E- mail: 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

 
Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρείας μας στην ανωτέρω πρόσκληση. 

 
 
 

Ο/Η Αιτ….. 
 
 
 
 

(Υπογραφή και Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΠΡΟΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

                              
  

 

ΤΜΗΜΑ 1 
Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ  

ΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(λίτρα) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ 
ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ 24% 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛ. 
ΦΠΑ 24% 

 1  ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  705         

 

2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  2330     

 

Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ ολογράφως  
 
 

Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ολογράφως  
 
 
 

 
Χρόνος ισχύος προσφοράς: εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες 

 
 
 

Για τον προσφέροντα 
 

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 
 

(Υπογραφή-
Σφραγίδα- 

Ημερομηνία) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 
(πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του Ν.4250/2014) 

1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των οικονομικών φορέων από 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτούνται: 
α. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου 
εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79 Α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, όπου θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για οποιονδήποτε από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
β. Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ) 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (κύρια και επικουρική) – σε ισχύ 

2. Λοιπά δικαιολογητικά 

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις 
τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με  τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης. 

Τα έγγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρθρα 13 και 15 του ν. 
4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται 
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.». 

 





Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Μωυσιάδη Χρυσή




