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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

   
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Παλαιά  Εθνική Οδός Πατρών - Πύργου, 27052 Λάππα Αχαΐας  

Τηλ.: 26930 31939, Φαξ: 26930 31959  

e-mail: fdks@otenet.gr 

Πληροφορίες: Ευθυμία Μαντζούτσου 

 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Π.3.4, Π.4.1, 

Π.4.4 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 

5033024 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 – 2020». 

 

O ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το νόμο 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/14-05-2015) και τον Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2-7-2015) και ισχύει,  

3. Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. Το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

5. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

6. Το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

7. Το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

8. Το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

9. Το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

10. Το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

11. Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

12. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

Λάππα, 12/05/2020 
Αρ. Πρωτ.: 437 

 
 

mailto:fdks@otenet.gr
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13. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

14. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς 

και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 

δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της 

17ης/12/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006», 

16. Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) Υπουργική Απόφαση για την 

Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργικής 

Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – 

Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από 

Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης πράξεων», όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση με αρ.84528/ΕΥΘΥ 606 (ΦΕΚ 

2706/Β/1.8.2017) και ισχύει, 

17. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος 

ανάπτυξη  και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α’), όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε από το άρθρο 13 

του ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197/Α’). 

18. Τις διατάξεις του Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ Α΄25/20-02-2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών και άλλες διατάξεις». 

19. Την υπ’ αριθ. Απόφαση 27206/21-12-2009 (ΦΕΚ 538/2009 ΥΟΔΔ) Υπουργού ΠΕΚΑ «Συγκρότηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

20. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Κοτυχίου-Στροφυλιάς και 

Κυπαρισσιακού Κόλπου  (ΦΕΚ 1942/Β/29.12.2004), 

21. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του παραπάνω Φορέα (ΦΕΚ 1942/Β΄/29.12.2004),  

22. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση και σύναψη συμβάσεων, προμηθειών, 

μελετών και υπηρεσιών του παραπάνω Φορέα (ΦΕΚ 1942/Β΄/29.12.2004), 

23. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4552/20-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΠΟΦ465ΧΙ8-ΣΜΒ) Απόφαση 

της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ένταξης της Πράξης 

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033024 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020», 
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24. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 59419/04-06-2019 Απόφαση Υπ. ΟΙΚ. ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης 

Ετησίων Προγραμμάτων, περί έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 

2019, στη ΣΑΕ 2751 του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ 

ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ με κωδικό έργου 2019ΣΕ27510024 (ΑΔΑ: Ω1ΝΡ4650Ι8-ΩΑ2), 

25. Τα με ΚΩΔ. ΑΔΑΜ 19REQ005733239 Πρωτογενές Αίτημα, ΚΩΔ. ΑΔΑΜ 19REQ005735084 Εγκεκριμένο 

Αίτημα που αφορούν στην πρόθεση του ΦΟΡΕΑ να προβεί στη συγκεκριμένη προμήθεια, 

26. Την υπ’ αριθ. 02/27-06-2019 Απόφαση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΦΟΡΕΑ σχετικά με 

την έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου 1 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 

ΦΔ» της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 

& ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό MIS 5033024 και κωδικό ΣΑ 2019ΣΕ27510024 στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΣΠΑ 2014-

2020, 

27. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β/31-12-2019 Υ.Α.(ΦΕΚ Β/30/17-01-2020), με την 

οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2020 του ΦΟΡΕΑ, 

28. Την υπ’ αριθ. 14/02-09-2019 (ΑΔΑ 6Γ3Ρ46Μ9ΤΕ-Ν07)  Απόφαση της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ 

περί εξουσιοδότησης του Προέδρου για την εφαρμογή της απευθείας ανάθεσης ως διαγωνιστική 

διαδικασία, 

29. Την με υπ’ αριθ. 27/09-01-2020 Απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΦΟΡΕΑ που 

αφορά στον ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής στα πλαίσια του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 

30. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη με την παρούσα σύμβαση δαπάνη βαρύνει τις εγκεκριμένες 

πιστώσεις του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2020 (ΚΩΔ. ΛΟΓ. 64.00.00) του ΦΟΡΕΑ με τη 

δέσμευση του σχετικού ποσού σύμφωνα με τα ανωτέρω (24, 27) σχετικά, 

 

Σας καλεί να υποβάλετε σφραγισμένη έγγραφη προσφορά σχετικά με την προμήθεια υγρών καυσίμων 

(πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη) για τα υπ’ αριθ. ΚΗΗ 5366, ΚΗΗ 5367, ΑΖΑ 8968, ενός (01) υπό προμήθεια 

οχήματος, Σ ΠΑΤΡΑΣ 1149 πλωτού μέσου του ΦΔ στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων Π.3.4, Π.4.1, 

Π.4.4 του Υποέργου 1 της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ 

ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό MIS 5033024 και κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ27510024 στο 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 

ΕΣΠΑ 2014-2020». 

Η σφραγισμένη έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρούσα πρόσκληση έως και την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ. . 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Τίτλος Πράξης ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ 
ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

Κωδικός ΟΠΣ Πράξης 5033024 

Είδος Σύμβασης  Σύμβαση Προμήθειας 
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Χρονική διάρκεια 
υλοποίησης 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως και την 31η/12/2020  

Κριτήριο κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της μέσης 
τιμής λιανικής πώλησης στη Π.Ε. Αχαΐας όπως καθορίζεται από το 
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας 

Προϋπολογισθείσα 
δαπάνη 

6.000,00 €  (συμπ. ΦΠΑ 24%) 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 4.838,71€ , ΠΟΣΟ ΦΠΑ 24% : 1.161,29 € 

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών 

Ημερομηνία: 25/05/2020  Ημέρα: Τρίτη,   Ώρα: 12:00 μ.μ. 

Τόπος διενέργειας Γραφεία του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ 
ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, ΛΑΠΠΑ ΑΧΑΙΑΣ Τ.Κ. 27052  

CPV 09100000-0 ΚΑΥΣΙΜΑ 

Προϋπολογισμός που 
βαρύνει 

Π.Δ.Ε. , ΣΑΕ 275/1 , Κωδ. ΣΑ 2019ΣΕ27510024 

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μέσω του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 από 
τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 
2019ΣΕ27510024 

Διάρκεια ισχύος 
προσφορών 

Διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού 

Κρατήσεις Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή προμηθειών στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

Παραλαβή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Πληροφορίες: ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, 
Εθνική Οδός  Πατρών - Πύργου, 27052 Λάππα Αχαΐας  
Τηλ: 26930 31939, Φαξ: 26930 31959 
Email: fdks@otenet.gr 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων Π.3.4 «Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας (εκτός οριζοντίου) στην 

περιοχή ευθύνης του ΦΔ», Π.4.1 «Δράσεις για την προστασία των θέσεων φωλαιοποίησης της θαλάσσιας 

χελώνας στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς», Π.4.4 «Δράσεις για  την ενίσχυση και 

διατήρηση πληθυσμού του κιρκινεζιού στα Λεχαινά και στην ευρύτερη περιοχή», είναι απαραίτητη η 

ομαλή και απρόσκοπτη τροφοδοσία των υπ’ αριθ. ΚΗΗ 5366, ΚΗΗ 5367, ΑΖΑ 8968, ενός (01) υπό 

προμήθεια οχήματος, Σ ΠΑΤΡΑΣ 1149 πλωτού μέσου του ΦΟΡΕΑ με τις απαιτούμενες ποσότητες υγρών 

καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη). 

 

mailto:fdks@otenet.gr
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2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 

σύμβασης και έως και την 31η /12/2020. Τα παραδοτέα ελέγχονται και παραλαμβάνονται από την αρμόδια 

Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής, η οποία συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται 

από την Αναθέτουσα Αρχή. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει οριστικά και εντός της 

διάρκειας της σύμβασης. Με το ως άνω πρακτικό η Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται την παραλαβή των 

προμηθευόμενων ειδών, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης και της 

σύμβασης. Το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του Αναδόχου και 

σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος.  

 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για την προμήθεια της παρούσας ανέρχεται έως του ποσού των τεσσάρων 

χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών 4.838,71€ μη συμπεριλ. 

Φ.Π.Α. 24% , ήτοι στο ποσό των έξι χιλιάδων 6.000,00 € (συμπεριλ. Φ.Π.Α. 24% ) και είναι εντός 

της εγκεκριμένης πίστωσης (ΚΩΔ. ΣΑΕ 22019ΣΕ27510024) της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας προτεραιότητας: 

14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΟΡΩΝ (ΤΑ)» 2014-2020, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ. 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το Συμβατικό Τίμημα θα καταβάλλεται τμηματικά  στον Ανάδοχο με την ενδιάμεση  παραλαβή των 

προμηθευόμενων ειδών με την λήξη κάθε μήνα από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & 

Παραλαβής και εγκρίσεώς τους από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την προμήθεια 

των ειδών χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης 

αιτίας. Επίσης, στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται και όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και 

όλες οι εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν: 

1. Πρωτόκολλο Ενδιάμεσης Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των προσφερόμενων ειδών από την 

αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής. 

2. Τιμολόγιο του Αναδόχου. 

3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

4. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 
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Λαμβανομένου υπόψη ότι η αμοιβή του Αναδόχου καλύπτεται από επιχορήγηση που λαμβάνει η 

Αναθέτουσα Αρχή από άλλο φορέα, η πληρωμή δεν θα οφείλεται στον Ανάδοχο και η Αναθέτουσα Αρχή 

δεν θα καθίσταται υπερήμερη σε περίπτωση μη καταβολής της, πριν την έγκριση της σχετικής δαπάνης 

και την καταβολή του σχετικού ποσού από την αρμόδια Αρχή στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η ανάθεση της προμήθειας κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα που έχει υποβάλει την προσφορά με το 

χαμηλότερο συνολικό κόστος (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της μέσης 

τιμής λιανικής πώλησης στη Π.Ε. Αχαΐας όπως καθορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών 

Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ). 

 

6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

6.1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε Σφραγισμένο Φάκελο συνοδευόμενες από την αίτηση 

υποβολής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει την Επωνυμία και τη Διεύθυνση του υποψήφιου 

Αναδόχου και να γράφει ευκρινώς τα ακόλουθα :  

ΠΡΟΣ 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, 

Εθνική Οδός Πατρών - Πύργου, 27052 Λάππα Αχαΐας  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 437/12-05-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Π.3.4, Π.4.1, Π.4.4 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5033024 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 – 2020». 
Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης προσφοράς: 25/05/2020, 12:00 π.μ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. 

6.2. Ο Φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:  

i. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της 
παρούσας. 

ii. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας στοιχείο 
του προσφέροντος. 

iii. Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει κάθε φορά) 
(επισυνάπτεται υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσης).  

iv. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 
προσώπου. Σε περίπτωση υποψήφιου νομικού προσώπου, τα έγγραφα σύστασης και 
εκπροσώπησής του σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει το νομικό πρόσωπο, από τα οποία 
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προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου, καθώς και τα πρόσωπα που 
δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους (νόμιμοι εκπρόσωποι).   

v. Οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου (επισυνάπτεται υπόδειγμα στο Παράρτημα 
IΙΙ της παρούσης). Όλες οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να είναι 
μονογραφημένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση. 

vi. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της παρούσας πρόσκλησης (ήτοι απόσπασμα ποινικού 
μητρώου, αντίγραφο φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας πρόσφατης εκδόσεως). 

 
Επισημαίνεται ότι:  

1. Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου παρέχεται με τη συμπλήρωση του Πίνακα του 

Παραρτήματος ΙΙΙ της Παρούσης.  

2. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λπ. 

που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

3. Η συνολική προσφορά του Αναδόχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της 

παρούσας Πρόσκλησης. 

 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν με βάση τα άρθρα 118, 66 και 38 του  Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147/2016) 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 
 
8. ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των κατατιθέμενων προσφορών θα εκδίδεται η απόφαση ανάθεσης από την 
Αναθέτουσα Αρχή, μετά των έλεγχο των ελάχιστων υποχρεωτικών δικαιολογητικών βάσει του ν. 
4412/2016, τα οποία θα εμπεριέχονται στον φάκελο υποβολής &  τα οποία είναι: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του προσφέροντος ή σε περίπτωση νομικού προσώπου όλων των 
μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή των προσώπων που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

2. Ασφαλιστική ενημερότητα του προσφέροντος. 

3. Φορολογική ενημερότητα του προσφέροντος. 

 

Συνημμένα: 

1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπεύθυνη Δήλωση. 

3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ -  Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Σχέδιο Σύμβασης 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

 

Νικόλαος Καραβάς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ :  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

………………………………………………….. 

……………………………………………………………

…………………………. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

………………………………………………… 

……………………………………………………………

…………………………. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :  

 

ΤΗΛ. :…………………………………………………… 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

  

 

Σας υποβάλλω συνημμένα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά που αφορούν στην υποβολή 

οικονομικής προσφοράς για την υπ’ αριθ. 437/12-

05-2020 Πρόσκληση του Φορέα σας.  

 

 

         Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

Ε-MAIL :……………………………………………….. 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

   
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 
1599/1986)  

ΠΡΟΣ(1): ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

[Σε περίπτωση νομικού προσώπου: Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας…………………………………………………..,] για την κατάθεση προσφοράς στο 

πλαίσιο της υπ. αριθ. 437/12-05-2020 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Π.3.4, Π.4.1, Π.4.4 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ 

ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5033024 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 – 2020». 

1. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, 

ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης. 

2. Δεσμεύομαι πως θα εκτελέσω το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπ. αριθμ. Πρωτ. 170/11-2-2020  

Πρόσκληση. 

3. Δεν εμπίπτω σε οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 1 και 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. [σε περίπτωση 

νομικού προσώπου: η εταιρεία …………. δεν εμπίπτει σε οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει και κανένα από τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της εταιρείας ή των προσώπων που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτή, δεν εμπίπτουν σε οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 1 του ίδιου 

νόμου]. 

Ημερομηνία:     /    /2020 
 

Ο Δηλών 
 

(Υπογραφή) 
 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται 
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

   
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Παράρτημα ΙΙI 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
 

 
Ημερομηνία,    /   /2020 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ Π.3.4, Π.4.1, Π.4.4 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5033024 
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 – 2020». 
ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή – Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού 
Κόλπου 
 

Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου: 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 
Το Συνολικό Τίμημα της προτεινόμενης προμήθειας ανέρχεται σε (ολογράφως και αριθμητικά*) 

……………… Ευρώ πλέον ΦΠΑ και (ολογράφως και αριθμητικά*) ………………… Ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δηλώνω ως υποψήφιος ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων 

του Διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα. 
* Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αριθμητικού και ολογράφως υπερισχύει το ολογράφως. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
(ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ) (**) 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
(ΜΕ ΦΠΑ) 

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   

 
(**) : Βάσει της μέσης τιμής λιανικής πώλησης στη Π.Ε. Αχαΐας όπως καθορίζεται από το 
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 
 
 
 
Τόπος – Ημερομηνία: 
 
Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα: 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

   
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Π.3.4, 
Π.4.1, Π.4.4 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5033024 ΣΤΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 – 2020». 

  
«αξίας έως του ποσού των έξι χιλιάδων ευρώ » 

αξίας 4.838,71€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 6.000,00€ (με 24% Φ.Π.Α.) 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

   
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Π.3.4, 
Π.4.1, Π.4.4 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 

ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5033024 ΣΤΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 – 2020». 
 
 

 Στο Λάππα Π.Ε. Αχαϊας….σήμερα……….μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:  

1) Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς & 

Κυπαρισσιακού Κόλπου» με έδρα το Λάππα Αχαΐας (Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών-Πύργου, Λάππα 

Αχαΐας 27052) με Α.Φ.Μ. 099196238 (Δ.Ο.Υ. Γ΄ΠΑΤΡΩΝ), καλούμενος στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», 

νομίμως εκπροσωπούμενος, σύμφωνα με το Νόμο 4519/2018 και την Υπουργική Απόφαση 27206/29-

12-09 (ΦΕΚ 538/ΥΟΔΔ/29-12-09), από τον κ. Νικόλαο Καραβά Πρόεδρο του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης 

Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου, και 

2) Ο….. δε της/του….., που εδρεύει………… νομίμως εκπροσωπούμενης/νου για την υπογραφή της 

παρούσας από………….δυνάμει του……καλούμενο/νη ….χάριν συντομίας «Ο Ανάδοχος»,  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το νόμο 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 

4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/14-05-2015) και τον Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2-7-2015) και ισχύει,  

3. Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. Το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

5. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

6. Το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

   
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

7. Το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 

και άλλες διατάξεις”, 

8. Το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

9. Το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

10. Το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

11. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

12. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

13. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

14. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς 

και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

15. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος 

ανάπτυξη  και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α’), όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε από το άρθρο 13 

του ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197/Α’). 

16. Τις διατάξεις του Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ Α΄25/20-02-2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών και άλλες διατάξεις». 

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της 

17ης/12/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006», 

18. Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) Υπουργική Απόφαση για την 

Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργικής 
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Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – 

Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από 

Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης πράξεων», όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση με αρ.84528/ΕΥΘΥ 606 (ΦΕΚ 

2706/Β/1.8.2017) και ισχύει, 

19. Την υπ’ αρίθμ. Απόφαση 27206/21-12-2009 (ΦΕΚ 538/2009 ΥΟΔΔ) Υπουργού ΠΕΚΑ «Συγκρότηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

20. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Κοτυχίου-Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού 

Κόλπου (ΦΕΚ 1942/Β/29.12.2004), 

21. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του παραπάνω Φορέα (ΦΕΚ 1942/Β΄/29.12.2004),  

22. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση και σύναψη συμβάσεων, προμηθειών, 

μελετών και υπηρεσιών του παραπάνω Φορέα (ΦΕΚ 1942/Β΄/29.12.2004), 

23. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4552/20-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΠΟΦ465ΧΙ8-ΣΜΒ) Απόφαση της 

Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ένταξης της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 

5033024 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

2014 – 2020», 

24. Τα με ΚΩΔ. ΑΔΑΜ 19REQ005733239 Πρωτογενές Αίτημα, ΚΩΔ. ΑΔΑΜ 19REQ005735084 Εγκεκριμένο 

Αίτημα που αφορούν στην πρόθεση του ΦΟΡΕΑ να προβεί στη συγκεκριμένη προμήθεια, 

25. Την υπ’ αριθ. 02/27-06-2019 Απόφαση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΦΟΡΕΑ σχετικά με 

την έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου 1 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 

ΦΔ» της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό MIS 5033024 και κωδικό ΣΑ 2019ΣΕ27510024 στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΣΠΑ 2014-

2020, 

26. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β/31-12-2019 Υ.Α.(ΦΕΚ Β/30/17-01-2020), με την 

οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2020 του ΦΟΡΕΑ, 
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27. Την υπ’ αριθ. 14/02-09-2019 (ΑΔΑ 6Γ3Ρ46Μ9ΤΕ-Ν07)  Απόφαση της 5ης  Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ περί 

εξουσιοδότησης του Προέδρου για την εφαρμογή της απευθείας ανάθεσης ως διαγωνιστική 

διαδικασία, 

28. Την με υπ’ αριθ. 27/09-01-2020 Απόφαση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΦΟΡΕΑ που 

αφορά στον ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής στα πλαίσια του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 

29. την υπ’ αριθ. πρωτ. 437/12-05-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΦΟΡΕΑ. 

30. Την υπ. αριθ. …. προσφορά του ……. 

31. Την υπ’ αριθ. …. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: …) όπως αυτή καταχωρήθηκε με α/α …. στο 

Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του ΦΟΡΕΑ για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης.  

32. Την υπ’ αριθ. ….. Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης (ΑΔΑ: ++++, ΚΩΔ. ΑΔΑΜ : ++++) για την προμήθεια 

δέκα (10) ενημερωτικών πινακίδων για την εφαρμογή της δράσης Π.4.1.4 « Λήψη μέτρων για την 

προστασία των αλίπεδων από τις ανθρωπογενείς πιέσεις (παράνομη στάση και στάθμευση)» στα 

πλαίσια υλοποίησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

33. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη με την παρούσα σύμβαση δαπάνη βαρύνει τις εγκεκριμένες 

πιστώσεις του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2020 (ΚΩΔ. ΛΟΓ. 64.00.00) του ΦΟΡΕΑ με τη 

δέσμευση του σχετικού ποσού, 

Συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:  

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη) για 

τα υπ’ αριθ. ΚΗΗ 5366, ΚΗΗ 5367, ΑΖΑ 8968, ενός (01) υπό προμήθεια οχήματος, Σ ΠΑΤΡΑΣ 1149 πλωτού 

μέσου του ΦΔ στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων Π.3.4, Π.4.1, Π.4.4 του Υποέργου 1 της πράξης 

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ 

ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό 

MIS 5033024 και κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ27510024 στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΣΠΑ 2014-2020».  

     Άρθρο 2 

Διάρκεια 

Η διάρκεια (χρόνος υλοποίησης της παρούσας), ορίζεται το χρονικό διάστημα έως και την 31η/12/2020 με 

έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. 
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Άρθρο 3 

Τίμημα 

Η συνολική αξία για την προμήθεια ανέρχεται έως του ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα 

οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (4.838,71€) χωρίς ΦΠΑ και έως του ποσού των  έξι χιλιάδων ευρώ 

6.000,00€ με ΦΠΑ 24%. Το ανωτέρω συμβατικό τίμημα θα παραμείνει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης. 

Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα καλυφθεί από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας προτεραιότητας: 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑ)» 2014-

2020, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, στα πλαίσια της αριθ. 4552/20-5-2019 (ΑΔΑ: ΨΠΟΦ465ΧΙ8-ΣΜΒ) Απόφασης 

Ένταξης της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδ.ΣΑ2019ΣΕ27510024 για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΔ». Η 

δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την με ΚΑ: ΣΑΕ 275/1 σχετική εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού 

του οικονομικού έτους 2020 της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

Άρθρο 4 

Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα 

ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω 

όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας 

της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

Άρθρο 5 

Τρόποι πληρωμής 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματικά κατόπιν της ενδιάμεσης ποσοτικής και ποιοτικής 

παραλαβής της ανά μήνα προμήθειας του άρθρου 1 της παρούσας, μετά την προσκόμιση των 

προβλεπομένων από το άρθρο 200 παρ. 4 και 6 του Ν.4412/2016 νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών. 
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Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και θα παρακρατηθούν οι προβλεπόμενες 

κρατήσεις και φόροι. Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο ενδιάμεσης παραλαβής που αφορά στο συμβατικό αντικείμενο, σύμφωνα με το άρθρο 219 

του ν.4412/2016. 

β) Τιμολόγιο του Αναδόχου. 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

Λαμβανομένου υπόψη ότι η αμοιβή του Αναδόχου καλύπτεται από επιχορήγηση που λαμβάνει η 

Αναθέτουσα Αρχή από άλλο φορέα, η πληρωμή δεν θα οφείλεται στον Ανάδοχο και η Αναθέτουσα Αρχή 

δεν θα καθίσταται υπερήμερη σε περίπτωση μη καταβολής της, πριν την έγκριση της σχετικής δαπάνης και 

την καταβολή του σχετικού ποσού από την αρμόδια Αρχή στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Άρθρο 6 

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 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 X του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους του, ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις του αναδόχου 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με ακρίβεια τις οδηγίες ή εντολές των αρμοδίων οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής και είναι μόνος υπεύθυνος έναντι κάθε Αρχής για τη λειτουργία της επιχείρησής 

του, σύμφωνα με τον νόμο, αποκλειομένης κάθε σχετικής ευθύνης της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 

της σύμβασης. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλες τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπληρώνει ακριβόχρονα και προσηκόντως τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εκτελεσθείσες εργασίες με βάση το τίμημα που συμφωνείται 

στην παρούσα, που θα παραμείνει σταθερό μέχρι τη λήξη της σύμβασης, χωρίς να δύναται να 
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μεταβληθεί. Στο συμφωνηθέν τίμημα περιλαμβάνεται η αμοιβή του Αναδόχου, οι οποιοιδήποτε φόροι 

και κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλο έξοδο για την εκτέλεση της σύμβασης.  

 

Άρθρο 8 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρος και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 Ν. 4412/2016 και κατόπιν 

γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της παρούσας 

δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των νομίμων 

εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλόμενων.  

 

Άρθρο 9  

 Ανωτέρα Βία 

1. Κανένας από τους συμβαλλομένους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, εάν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, ως 

τέτοιων νοουμένων γεγονότων που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών και τα οποία 

αντικειμενικά δεν θα μπορούσαν να αποτραπούν ούτε με την επίδειξη άκρως εξειδιασμένης 

επιμέλειας. 

2. Στην περίπτωση αυτή, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται όμως να ενημερώσει εγγράφως την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών αφότου εκδηλωθούν τα περιστατικά που 

την συνιστούν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να 

απαντήσει εντός 10 ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά, με την 

πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

3. Η επέλευση γεγονότων ανωτέρας βίας θα παρατείνει αυτόματα την σύμβαση για όσο χρόνο διαρκεί με 

ανώτατο όριο παράτασης σε εξήντα (60) μέρες. Εφόσον η διάρκεια του γεγονότος ανωτέρας βίας 

υπερβεί τις εξήντα (60) μέρες, η σύμβαση λύεται αζήμια και για τα δύο μέρη.  

 

Άρθρο 10  

Εκχώρηση Σύμβασης – Δικαιωμάτων 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος αυτής και/ή 

οποιοδήποτε δικαίωμα και/ή υποχρέωση που απορρέει από αυτήν με οποιονδήποτε τρόπο 

(συμπεριλαμβανομένης της υπεργολαβίας), χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας 
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Αρχής. Σε περίπτωση έγκρισης της οποιασδήποτε ως άνω εκχώρησης, οι όροι της παρούσας Σύμβασης θα 

δεσμεύουν και τον αναφερόμενο τρίτο, ακόμη και εάν αυτός δεν τους έχει ρητά αποδεχθεί. 

 

Άρθρο 11  

Καταγγελία – Λύση της Σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, αζημίως για αυτή, σε οποιαδήποτε από 

τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

I. Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά την προς τούτο 

όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Όλες οι διατάξεις της παρούσας είναι ουσιώδεις και 

υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε παραβίασή τους συνιστά λόγο καταγγελίας της.  

II. Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

III. σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ. 1 α, β ή γ του Ν. 4412/2016. 

IV. Η καταγγελία γίνεται έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση και μετά την πάροδο ευλόγου 

χρονικού διαστήματος, το οποίο δε μπορεί να υπερβεί τις είκοσι (20) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίηση.  

Άρθρο 12  

 Υποχρέωση εχεμύθειας 

Καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή τη με οποιοδήποτε τρόπο λύση 

αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε 

οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του ή που ο ίδιος θα ανακαλύψει κατά 

την εκτέλεση της Σύμβασης και την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Περαιτέρω, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενο με αυτόν πρόσωπο 

για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης να τηρήσουν την ως άνω υποχρέωση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι υλικό της έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εντός 

δέκα (10) ημερών από τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. 

Άρθρο 13  

Εκτέλεση - Ολοκλήρωση της Σύμβασης 

Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

1. Παραδόθηκαν όλες οι παρεχόμενες προμήθειες σύμφωνα με τα Άρθρα 1 & 2. 

2. Παραλήφθηκαν και οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα παραδοτέα. 
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3. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  

4. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κατά 

τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. 

 

Άρθρο 14 

Τρόπος επικοινωνίας – γλώσσας σύμβασης 

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (έγγραφα, διοικητικές εντολές 

κ.ά.) θα πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεομοιοτυπικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σε κάθε 

περίπτωση ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του εγγράφου 

και την απόδειξή της. 

Η γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική. Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας 

Αρχής  γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.  

Άρθρο 15 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Ενωσιακή νομοθεσία. Για όποιο θέμα δε ρυθμίζεται 

ειδικά από την παρούσα, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.  

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα 

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης. Σε διαφορετική 

περίπτωση, κάθε διαφορά θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 και 205Α του ν. 4412/2016. 

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, μονογράφηκε σε κάθε σελίδα και 

υπογράφηκε από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους, σε τρία (3) γνήσια, όμοια, πρωτότυπα αντίτυπα. 

   

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ      ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ    


