
 

 

 

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 

 

 

 

   

 

                                                                                  

 

        Αιτωλικό  09/12/2020 

         Αρ. Πρωτ. 12377 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

  ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – 
ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2021-

2023, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ.  

  
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – 
ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2021-
2023 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Απευθείας ανάθεση  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει 

τιμής) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 14.400,00€ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α) 

11.612,90€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) πλέον 
2.787,10€ Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 

Π.Δ.Ε., Σ.Α.0751 

Κωδ. ΣΑ 2019ΣΕ27510135 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5032671 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: 
«Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων για δράσεις διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» η οποία 
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
(Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη)» με βάση την απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: 
ΨΚΙΣ46ΜΤΛΡ -8ΓΚ) από την ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει λάβει 
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κωδικό MIS: 5032671. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ  (Κωδ. ΣΑΕ 275/1, Κωδ. 
Ενάριθμου 2019ΣΕ27510135). 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2023 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

έως και 21/12/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – 
Ακαρνανικών Ορέων,  
(Ανατολικά Γεφύρια Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας) 
Ταχ. δ/νση: Τ.Θ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, 30400 

Παροχή πληροφοριών 

επί των τεχνικών 

προδιαγραφών 

Ο κ. Κασβίκης Ιωάννης. Τηλ.2632055094 

Αιτωλικό 09/12/2020
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ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΙΣΜΟΙ 
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: Αυτός που έχει υποβάλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών 
Ορέων 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ο προσφέρων, o οποίος θα αναλάβει την εν λόγω προμήθεια και θα 
υπογράψει την απαιτούμενη σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 – ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Το πλαίσιο του έργου  είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων έως το 2023 ώστε να είναι εφικτή 
η υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνονται στο υποέργο Νο 1 «Δράσεις βελτίωσης του 
καθεστώτος διατήρησης της περιοχής ευθύνης του ΦΔ Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – 
Ακαρνανικών Ορέων» της Πράξης : « Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας 
Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, 
ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5032671 η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα << Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
>> από την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΑΔΑ: ΨΚΙΣ46ΜΤΛΡ -8ΓΚ).  

 
ΑΡΘΡΟ 3 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 

Α/Α Είδος προς προμήθεια Κόστος με 
Φ.Π.Α σε ευρώ 

CPV 

1.  Υγρά καύσιμα (Πετρέλαιο, 
Βενζίνη)  

Έως 14.400,00 09100000-0 

 
Τα υγρά καύσιμα θα καλύπτουν τις ποιοτικές προδιαγραφές που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να 
ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο 
Γενικό Χημείο του Κράτους. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Η διάρκεια παράδοσης των σχετικών καυσίμων είναι έως και 31/12/2023 από την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας 
Αρχής και σε ακτίνα μικρότερη ή ίση των δέκα χιλιομέτρων (10 χλµ.) από την Έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής.   
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ΑΡΘΡΟ 5 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 «Δράσεις βελτίωσης του καθεστώτος 
διατήρησης της περιοχής ευθύνης του ΦΔ Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών 
Ορέων» της Πράξης : « Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 
– Ακαρνανικών Ορέων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και 
οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5032671 η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα << Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη >> από την ΕΥΔ 
ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΑΔΑ: ΨΚΙΣ46ΜΤΛΡ -8ΓΚ). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ  (Κωδ. 
ΣΑΕ 275/1, Κωδ. Ενάριθμου 2019ΣΕ27510135). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται  στις 14.400,00 ευρώ (δεκατέσσερεις χιλιάδες 
τετρακόσια ευρώ €) πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α (24%), ποσού 11.612,90 ευρώ  (έντεκα 
χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα  ευρώ και ενενήντα λεπτών) και ΦΠΑ 2.787,10 (δυο χιλιάδες 
επτακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών). 

Η διαδικασία πληρωμής της αξίας του συνόλου των τιμολογίων για το εν λόγω έργο που 
εκδόθηκαν τον αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό μήνα θα γίνεται με την παραλαβή της 
κάθε προμήθειας τον επόμενο μήνα και την σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 
από την αρμόδια Επιτροπή που έχει οριστεί από την Αναθέτουσα αρχή και εφόσον ο 
Ανάδοχος έχει υποβάλλει τα νόμιμα παραστατικά προκειμένου να πληρωθεί και έχει 
εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Η εκτέλεση πληρωμών θα 
πραγματοποιείται από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω ηλεκτρονικών εντολών λαμβάνοντας 
υπόψιν την εγκεκριμένη ετήσια πίστωση της Πράξης. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή της εν λόγω προμήθειας είναι: 

(α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 

(β) Τιμολόγιο πώλησης, 

(γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοιδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. 

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

Για την πληρωμή ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα ανωτέρω πρωτότυπα 
νόμιμα παραστατικά για το ποσό που θα πρέπει να πληρωθεί. 

Όλα τα νόμιμα παραστατικά που αναφέρονται παραπάνω εκδίδονται στο όνομα του 
Αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 6 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
6.1. Δικαίωμα συμμετοχής 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) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 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 I 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. 
 
6.2.  Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 
προσωρινών συμπράξεων, ισχύουν τα ακόλουθα: 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

 Οι ενώσεις συγκροτούνται με αποφάσεις όλων των εταιρειών-μελών τους, με τις 
οποίες προσδιορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις των μεταξύ 
τους. Μεταξύ άλλων ορίζεται και η εταιρεία-μέλος που θα είναι ο 
συντονιστής/επικεφαλής της ένωσης. 

 Οι διαγωνιζόμενες ενώσεις υποβάλλουν κοινή προσφορά εκπροσωπούμενες από 
Νόμιμο Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα 
αρμόδια διοικητικά όργανα των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε αυτές. 
Στην προσφορά αναγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ένωσης, οι σχέσεις των 
μελών της καθώς και το μέλος που θα είναι επικεφαλής αυτών. 

 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση ανάθεσης της 
Σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
Σύμβασης. 

 Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου 
να υποβάλουν προσφορά. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε περίπτωση 
ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, εάν και εφόσον 
αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Κάθε συμμετέχων, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές. Νομικά 
πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε ένωση σε παραπάνω από μία προσφορές, 
αποκλείονται από το διαγωνισμό και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες 
συμμετείχαν.  
 
6.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
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6.4. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), 
η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 
της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 
(Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών(IKE), η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους διαχειριστές. 
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης 
με αμετάκλητη απόφαση.  

6.5 Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 09/12/2020. Η Πρόσκληση 
καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   www..fdlmes.gr στις 09/12/2020. 
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και τα τυχόν παραρτήματά της, μπορούν να απευθύνονται στο Φορέα Διαχείρισης 
Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων (ανατολικά γεφύρια Αιτωλικού – Τ.Κ. 
30400) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (E-mail:info@fdlmes.gr) ή τηλεφωνικά (κ. Δράκου 
Αρετή) στο τηλ. 26320 55094 από 08:30 – 16:00. Επίσης, το σχετικό υλικό της 
πρόσκλησης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης: www.fdlmes.gr  
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ΑΡΘΡΟ 8 –ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
Οι προσφορές υποβάλλονται πρωτότυπες σε έντυπη μορφή, στην ελληνική γλώσσα, φέρουν 
υπογραφή και σφραγίδα διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές θα 
κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Στοιχεία του υποψηφίου:  

Επωνυμία:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Α.Φ.Μ/Δ.Ο.Υ:……………………/………………………………………………………………………………………………….. 

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

Αρ. Τηλεφώνου:……………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Για την διαγωνιστική Διαδικασία Προμήθειας με ‘’Απευθείας Ανάθεση’’:  

« Τμηματική Προμήθεια υγρών καυσίμων για το 2021-2023» 

Κωδικός ΟΠΣ: 5032671  

ΠΡΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – 

ΑΚΑΡΝΑΝΙΩΝ ΟΡΕΩΝ 

Υπ’ όψη Προέδρου κ. Φώτη Περγαντή 

 

Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή υποβολής προσφορών 

Ανατολικά Γεφύρια Αιτωλικού, Γραφεία Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας 

Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων, Τ.Κ.30400, Αιτωλικό 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2632055094, E–mail: info@fdlmes.gr 

 

Προσοχή!!! Να μην αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο 

 
 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους ή να τις αποστείλουν με 
εταιρεία ταχυμεταφοράς ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή.  
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Η κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να γίνει έγκαιρα, ώστε έως και την Δευτέρα 

21/12/2020, και ώρα 14:00, να παραληφθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) 
ημερών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, 
εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ.4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 

Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο της προμήθειας. Προσφορές που θα 
αφορούν μεμονωμένα είδη δε θα λαμβάνονται υπόψη.  

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές 
που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας 
αποστολής, είναι εκπρόθεσμες, δεν θα γίνονται δεκτές ούτε θα αξιολογούνται αλλά θα 
επιστρέφονται. 

Στον φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα παρακάτω:  
 

- Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το παράρτημα Ι  « Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς»  

 
Η προσφορά θα συνοδεύεται επίσης από: 

- Υπεύθυνη δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει),  ότι 
δεν βρίσκεται σε κάποια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 6 , παρ. 
6.4 και 6.5 της παρούσας πρόσκλησης.   

- Υπεύθυνη δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει) ότι: 
α) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την παρούσα πρόσκληση β) η προσφορά 
συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης γ) σε περίπτωση 
απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση του έργου φέρει αποκλειστικά την ευθύνη 
αμοιβών, ασφάλισης κλπ.  δ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την 
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του 
διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής  

- Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση, για την εξουσιοδότηση, στην 
περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται από εκπρόσωπο του Προσφέροντα. 

 
ΆΡΘΡΟ 9 – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
α) Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει µε το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής (Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την ημέρα της 
παράδοσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τον νομό Αιτωλοακαρνανίας), δηλ. στον 
υποψήφιο που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και το προσφερόμενο είδος 
θα καλύπτει τις ως άνω τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης. 

Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια 
ακριβώς τιμή, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
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των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Αναθέτουσας Αρχής και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την 
ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στην απόφαση. 

β.) Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η 
οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εγγράφως. 

γ.) Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται, το αργότερο σε 10 ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου 
- Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για το σύνολο των ταμείων 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του οικονομικού φορέα, 
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων εκπροσώπων σε ισχύ κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 73 
(παρ. 1 & παρ. 2) και 74 του Ν. 4412/2016 
- Νομιμοποιητικά έγγραφα (άδεια λειτουργίας κ.λ.π) 
- Επικυρωμένο καταστατικό του νομικού προσώπου ή αντίστοιχο ΦΕΚ (για νομικά πρόσωπα) 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση ελλείψεων των δικαιολογητικών και 
οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσκομίσουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά μέσα 
σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της πρόσκλησης υποβάλλεται σε 
προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 
παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες 
της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της 
ένστασης κατά της διακήρυξης,  η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των 
ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και 
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή 
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
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Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως 
εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

Για τον  

Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Φώτης Περγαντής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προς τον Φορέα  Διαχείρισης  Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών 

Ορέων ως ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

του ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

  ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2021-2023» ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗ 

στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος << Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη >> 

με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21/12/2020, ώρα 14.00  

 

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 12377/09-12-2020 πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την με 
απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων έως το 2023 σας υποβάλλουμε την 
ακόλουθη οικονομική προσφορά. 
 

Α/Α Είδος προς προμήθεια με 

τις προδιαγραφές της 

Αναθέτουσας Αρχής 

Ποσοστό 

έκπτωσης  

1.  Υγρά καύσιμα (Πετρέλαιο, 
Βενζίνη) 

 

 

 

 

Η προσφορά ισχύει έως 90 ημέρες  
 
 

Ο Προσφέρων 
 
 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 
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