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ΜΕΡΟΣ A: ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 – Φυσικό  & Οικονομικό Αντικείμενο 

1.1 Φυσικό Αντικείμενο 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια Πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και Βενζίνης για τις ανάγκες 

του Λιμένος Θεσσαλονίκης. 

1.2 Οικονομικό Αντικείμενο 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 960.000€ πλέον Φ.Π.Α. για έξι (6) μήνες. 

1.3 Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, όπως θα προκύψει από την υποβολή της μεγαλύτερης 

ποσοστιαίας έκπτωσης επί τοις % στη μέση χονδρική τιμή, κατά την ημέρα της παράδοσης των ειδών για 

παράδοση ΕΛΕΥΘΕΡΗ στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 2- Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.1 Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

2.1.1 Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο 

της παρούσας διακήρυξης.  

2.1.2 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει: 

 Να μη βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση. 

 Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), 

ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων 

σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε 

κάθε άλλη περίπτωση για: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της υπ’ αριθμ. 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 

παρ.1 της κοινής δράσης υπ’ αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 91./308/ΕΟΚ 

οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 

τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), 

στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), 

ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), 

η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), 

θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), 

ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), 



 

κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς συμμετέχουν ως ένωση ή κοινοπραξία, τα ανωτέρω 

πρέπει να πληρούνται από κάθε μέλος της κοινοπραξίας. 

2.1.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγόμενη 

Κοινοπραξία ή Ένωση Προμηθευτών, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική 

μορφή στο βαθμό που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την προσήκουσα εκτέλεση 

της σύμβασης. 

2.1.4 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων ή κοινοπραξία, όλα τα μέλη 

ευθύνονται έναντι του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2 Κριτήρια Επιλογής 

2.2.1. Χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί 

φορείς απαιτείται να έχουν: 

- Ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία ίσο με το 60% του συνολικού 

προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σε περίπτωση κοινοπραξίας / ένωσης 

οικονομικών φορέων, το εν λόγω κριτήριο θα πρέπει να πλοιρούται από τουλάχιστον ένα μέλος 

αυτής. 

- Να έχουν συνάψει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμήθειας καυσίμων δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, 

ποσού αθροιστικά (αν είναι περισσότερες από μία) τουλάχιστον ίσο με το 60% της αξίας της 

δημοπρατούμενης προμήθειας, εντός της τελευταίας τριετίας.   

2.2.2 Τεχνική & Επαγγελματική Ικανότητα 

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία, οι συμμετέχοντες 

απαιτείται να διαθέτουν: 

- αντίγραφο άδειας εμπορίας κατηγορίας Α  

- αναλυτική παρουσίαση της εταιρίας τους  

 

ΑΡΘΡΟ 3 - Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο τμήμα προμηθειών της ΟΛΘ ΑΕ στις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις gpapageorgiou@thpa.gr και cathanasiou@thpa.gr, με κοινοποίηση στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση ptheologou@thpa.gr, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας 

υποβολής προσφορών. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο, δεν εξετάζονται.  

Οι διευκρινίσεις αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΟΛΘ ΑΕ www.thpa.gr . 

 

ΑΡΘΡΟ 4 - Τρόπος & Χρόνος Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς το αργότερο μέχρι την 16.12.2021και ώρα 

15:00, μη εξαρτώμενες από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

gpapageorgiou@thpa.gr και  cathanasiou@thpa.gr, με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση 



 

ptheologou@thpa.gr με αποστολή κλειδωμένου φακέλου αρχείων. Ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται στα 

ανωτέρω emails μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης των 

συμμετεχόντων. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφορών. Προσφορές που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 - Παράταση, τροποποίηση, συμπλήρωση ή ματαίωση διαγωνισμού 

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τον χρόνο υποβολής προσφορών πριν το κλείσιμο της 

διαδικασίας υποβολής προσφορών. Οποιαδήποτε στιγμή πριν ή μετά την προθεσμία η εταιρία δύναται να 

ακυρώσει τη διαδικασία ανάθεσης, βάσει συγκεκριμένης αιτιολογημένης απόφασης, ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της σε οποιοδήποτε στάδιο, χωρίς ευθύνη, κόστος ή κύρωση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα, με 

διαφάνεια, να τροποποιήσει τους όρους της διαδικασίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 - Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για διάστημα εκατό ογδόντα 

(180) ημέρων από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Προσφορές που ισχύουν για μικρότερο χρονικό 

διάστημα θα  απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε., πριν από τη 

λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με τη προβλεπόμενη από τη Διακήρυξη αρχική 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Η τυχόν παράταση ισχύος της προσφοράς συνοδεύεται από παράταση της 

διάρκειας της αντίστοιχης εγγύησης συμμετοχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 – Περιεχόμενο Προσφορών 

Τα στοιχεία της προσφοράς ορίζονται ως ακολούθως: 

(α) Δικαιολογητικά συμμετοχής 

(β) Τεχνική προσφορά  

(γ) Οικονομική προσφορά  

 

Κατά τα λοιπά εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις προσφορών ή οποιεσδήποτε 

προτάσεις που μπορούν να χαρακτηρισθούν σαν αντιπροσφορές, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα 

απορρίπτονται. 

 

ΑΡΘΡΟ - 8 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Για την απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

 

- Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο Υποψήφιος δηλώνει ότι έλαβε γνώση των ειδικών απαιτήσεων και 

ιδιαιτεροτήτων του Αντικειμένου του Διαγωνισμού και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της 

διακήρυξης. 



 

- Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, διάρκειας ≥ 180 ημερολογιακών ημερών 

προσμετρούμενης από της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, ποσού δεκαεννέα 

χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (19.200€). Στην περίπτωση Κοινοπραξιών, Ενώσεων ή Συμπράξεων 

προσώπων, υποβάλλεται Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής από κάθε οικονομικό φορέα κατά το 

ποσοστό που συμμετέχει. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της ΟΛΘ ΑΕ σε περίπτωση που ο 

επιλεγείς Ανάδοχος αρνηθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, να προσέλθει προς υπογραφή του σχετικού 

πρακτικού ή της σχετικής σύμβασης μέσα στην προθεσμία που θα του ταχθεί. 

- Για την απόδειξη του δικαιώματος συμμετοχής της παραγράφου 2.1 βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 

επιμελητήριο (ημεδαποί οικονομικοί φορείς) και αντίστοιχη βεβαίωση/έγκριση/άδεια από τη σχετική 

αρχή της χώρας καταγωγής τους (αλλοδαποί οικονομικοί φορείς). 

- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οικονομικού φορέα αλλά και των νόμιμων 

εκπροσώπων αυτού οι οριζόμενοι στην παράγραφο 2.1.2 λόγοι αποκλεισμού και ότι δεν υπάρχουν 

λόγοι να πιστεύεται ότι τα κωλύματα αυτά θα συντρέξουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

και των τυχόν παρατάσεών της 

- Αντίγραφο άδειας εμπορίας κατηγορίας Α 

- Αναλυτικό πίνακα συναφών συμβάσεων σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα, για την τελευταία 

τριετία, συνοδευόμενο από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων 

Α/Α Πελάτης & 

Στοιχεία 

Επικοινωνίας 

Υπεύθυνου 

Έργου 

Σύντομη Περιγραφή 

Σύμβασης 

Προϋπολογισμός προ 

Φ.Π.Α. 

    

 

- Υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων ότι η ποιότητα των υπό προμήθεια τύπων πετρελαιοειδών 

είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του Κράτους  

- Έγγραφο αναλυτικής παρουσίασης του τρόπου κάλυψης του δικτύου του προσφέροντος (π.χ. με 

ύπαρξη υποκαταστήματος, μόνιμο αντιπρόσωπο, συνεργάτη , κλπ.), στο οποίο θα επισυνάπτονται οι 

δηλούμενες συμβάσεις συνεργασίας ή δηλώσεις αποδοχής συνεργασίας. Με το έγγραφο θα 

αποδεικνύεται ότι διαθέτει δίκτυο είτε δικό του, είτε συνεργατών του που απαιτείται για την 

υλοποίηση της προμήθειας. 

- Συνοπτική παρουσίαση της εταιρίας (ή κάθε εταιρίας μέλους ένωσης εταιριών ή κοινοπραξίας) με 

ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την υποδομή και τις εμπορικές επιδόσεις της 

- Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας τριετίας  



 

- Υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα αντίγραφο 

του υποδείγματος στο Μέρος Γ (Ενημερωτικό έγγραφο για την επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων, κατά το Άρθρο 13 του ΓΚΠΔ 679/2016) 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 

σε περίπτωση Α.Ε., κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 

πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.), τυχόν 

τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 

του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για την 

απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη 

δέσμευση των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό. 

ΑΡΘΡΟ - 9 Τεχνική προσφορά 

Στον φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

-  θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου πετρελαίου diesel κίνησης & 

θέρμανσης και βενζίνης σε σχέση με όσα καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 - Οικονομική Προσφορά 

Η οικονομική προσφορά πρέπει : 

• Να αναφέρει την συνολική ποσοστιαία έκπτωση επί τοις % στην τιμή, κατά την ημέρα της 

παράδοσης για το προσφερόμενο πετρέλαιο κίνησης & θέρμανσης και για την βενζίνη  της «Μέσης Τιμής 

Χονδρικής Πώλησης (Μ.Τ.Χ.Π.), όπως αυτή νόμιμα διαμορφώνεται από το Τμήμα Εμπορίου  & Τουρισμού, 

(Πρώην Δ/νση Εμπορίου) της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας ΠΕ Θεσσαλονίκης .  

• Να αναφέρει  τυχόν άλλη νομοθετημένη επιβάρυνση (ΦΠΑ, κρατήσεις κλπ) 

• Να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 11 – Κατακύρωση-Ανάθεση 

Η ανάθεση γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη προσφορά (δηλ. με το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης) εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της Διακήρυξης, λαμβανομένων υπόψιν και των κατωτέρω παραμέτρων, ήτοι: 

(α) Της δυνατότητας παράδοσης των προϊόντων εκτός εργασίμων ημερών και ωρών, 

(β) Της προμήθειας με προϊόντα που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, με ανώτερα ποιοτικά στοιχεία 

/αποδοτικότερα 

ΑΡΘΡΟ 12 - Γλώσσα  

Επίσημες γλώσσες της διαδικασίας είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Όλα τα στοιχεία των προσφορών θα 

συντάσσονται είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα, είτε (εφόσον είναι συντεταγμένα στην γλώσσα 



 

της χώρας προέλευσής τους) θα συνοδεύονται από μετάφρασή σε μία από τις παραπάνω γλώσσες. Σε 

περίπτωση ασυμφωνίας επικρατούσα διατύπωση είναι αυτή που έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.  

 

ΑΡΘΡΟ 13 – Αξιολόγηση & Κριτήρια Κατακύρωσης  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία των συμμετεχόντων. 

Κατά την αξιολόγηση η ΟΛΘ ΑΕ δύναται να απευθύνει αιτήματα στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 

για παροχή διευκρινίσεων και οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά 

περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

Η ΟΛΘ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή αναθεωρημένων προσφορών. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 

της προσφοράς τους. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, όπως θα προκύψει από την υποβολή της μεγαλύτερης 

ποσοστιαίας έκπτωσης επί τοις % στη μέση χονδρική τιμή, κατά την ημέρα της παράδοσης των ειδών για 

παράδοση ΕΛΕΥΘΕΡΗ στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 14 - Σύμβαση – Τροποποιήσεις 

Μετά την κοινοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού υπογράφεται μεταξύ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και του 

αναδόχου σύμβαση. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο μετά από έγγραφη, αμοιβαία συμφωνία των αντισυμβαλλόμενων. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 – Ειδικοί Όροι Εκτέλεσης της Προμήθειας 

15.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος 

της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό έως πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της ΟΛΘ ΑΕ έναντι του προμηθευτή. 

 

15.2 Παράδοση-Παραλαβή 

Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της ΟΛΘ ΑΕ. 

Τα υγρά καύσιμα θα μεταφέρονται με βυτία του αναδόχου, σφραγισμένα με ειδική  “κουμπωτή” 

μολυβδοσφραγίδα και θα παραδίδονται εντός των δεξαμενών της κεντρικής  Αποθήκης Καυσίμων της Ο.Λ.Θ. 

Α.Ε. με φροντίδα και έξοδα του αναδόχου.  

Ο χρόνος παράδοσης των καυσίμων είναι μια (1) εργάσιμη ημέρα από τη λήψη της σχετικής παραγγελίας, με 

δυνατότητα παράτασης κατά μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα το μέγιστο.  



 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παραλείψει, για λόγους μη αναγόμενους σε 

ανωτέρα βία, να παραδώσει καύσιμα που του παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά με καθυστέρηση, η ΟΛΘ 

ΑΕ μπορεί να προμηθευτεί αυτά από το ελεύθερο εμπόριο, οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της 

συμβατικής τιμής κατά αυτής του ελεύθερου εμπορίου, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για 

την αιτία αυτή θα βαρύνουν τον προμηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του.  

Η ακριβής ποσότητα και η ακριβής ημερομηνία παράδοσης θα προσδιορίζονται στη σχετική παραγγελία που 

θα αποστέλλεται με email ή τηλεφωνικά από τον διαχειριστή της Κεντρικής Αποθήκης στο αρμόδιο για τη 

λήψη της παραγγελίας τμήμα του Αναδόχου.  

 

15.3 Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή θα γίνει ως ακολούθως : 

Η αξία των καυσίμων θα καταβάλλεται στον προμηθευτή μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής 

του τιμολογίου που θα γίνεται με την μέριμνα του προμηθευτή και όχι από την ημερομηνία έκδοσής του. Η 

προμηθεύτρια υποχρεούται, για τον λόγο αυτό, όπως προσκομίζει επίσημο αντίγραφο σχετικής βεβαίωσης 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου ορίζεται η χονδρική τιμή κατά την ημερομηνία παράδοσης. 

Η εξόφληση της αξίας των καυσίμων θα γίνεται μετά την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών ήτοι 

τιμολόγιο του προμηθευτή δεόντως υπογεγραμμένο από τον παραλήπτη.  

15.4 Αναπροσαρμογή Τιμών 

Οι προσφερόμενες τιμές, θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή για 

οποιονδήποτε λόγο και αιτία μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου. Για τον λόγο αυτόν, η συμμετοχή κάθε 

ενδιαφερομένου στον διαγωνισμό, συνεπάγεται τη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη παραίτησή του από 

κάθε, υπέρ αυτού, δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών που προσφέρθηκαν και που τυχόν απορρέει από 

άλλη σχετική διάταξη. 

 

ΜΕΡΟΣ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

    

Η ποιότητα των παρακάτω τύπων πετρελαιοειδών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με  τις εκάστοτε ισχύουσες 

προδιαγραφές όπως καθορίζονται με αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου. 

Αναλυτικότερα :  

 

1. ΕΙΔΟΣ : ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ  

  ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1.020.000lt  

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ) : 906.000 ευρώ  

            ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : Το προσφερόμενο πετρέλαιο κίνησης πρέπει να έχει τα 

φυσικοχημικά και λοιπά χαρακτηριστικά τα οποία ισχύουν σήμερα βάσει των αποφάσεων του 

Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου με αριθ.:  



 

I. 340/2000 (ΦΕΚ Β΄ 222/6.03.2001) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 

1999/32/ΕΚ/ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων 

υγρών καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ»,  

II. 355/2000 (ΦΕΚ Β΄ 410/11.04.2001) «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου»,  

III. 291/2003 (ΦΕΚ Β΄ 332/11.02.2004) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 

98/70/ΕΚ/ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 όσον αφορά την 

ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» και  

IV. 351/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1383/09.09.2004) «Τροποποίηση της Α. Χ. Σ. 340/2000 απόφασης».  

2. ΕΙΔΟΣ : ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

           ΠΟΣΟΤΗΤΑ :57.960 lt   

           ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ)  39.600  ευρώ  

           ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :Το προσφερόμενο πετρέλαιο θέρμανσης  πρέπει να έχει τα 

φυσικοχημικά και λοιπά χαρακτηριστικά τα οποία ισχύουν σήμερα βάσει των αποφάσεων του Ανωτάτου 

Χημικού Συμβουλίου με αριθ. 

Ι. 469/2002(ΦΕΚ 1273Β΄/5-9-2003) " Διαδικασίες χρωματισμού & ιχνηθέτης πετρελαίου θέρμανσης 

ΙΙ. 467/2002(ΦΕΚ 1531Β΄/16-10-2003) " Διαδικασίες χρωματισμού & ιχνηθέτησης πετρελαίου 

θέρμανσης"  

ΙΙΙ. 470/93  (ΦΕΚ 496, τεύχος Β’, 7-7-93), 597 (ΦΕΚ 944, τεύχος Β΄, 21-12-94) και 38 (ΦΕΚ 153, 

τεύχος Β΄, 10-3-92). 

 

      3. ΕΙΔΟΣ : ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  

           ΠΟΣΟΤΗΤΑ :  12.980 lt   

           ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ)  14.400  ευρώ  

           ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : Η  προσφερόμενη βενζίνη αμόλυβδη πρέπει να έχει τα 

φυσικοχημικά και λοιπά χαρακτηριστικά τα οποία ισχύουν σήμερα βάσει των αποφάσεων του Ανωτάτου 

Χημικού Συμβουλίου με αριθ. 

Ι. 510/2004/2007(ΦΕΚ 872/Β΄/4-6-2007) " Καύσιμα Αυτοκινήτων-Αμόλυβδη Βενζίνη – Απαιτήσεις και 

μέθοδοι  Δοκιμών  " 

 ΙΙ. 291/2003 (ΦΕΚ Β΄ 332/11.02.2004) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ/ 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 όσον αφορά την ποιότητα των 

καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»  

ΙΙΙ. 237/2001/2001(ΦΕΚ 1284/Β΄/05-10-2001) Τροποποίηση της απόφασης 2/2000 του ΑΧΣ (426/Β/00) σε 

εναρμόνιση προς την οδηγία 2000/71/ΕΚ (L287/46/14-11-2000) της Επιτροπής «για την προσαρμογή στην 

Τεχνική Πρόοδο των μεθόδων μέτρησης που καθορίζονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, και ΙV της οδηγίας 

98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 της οδηγίας  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ 

 

FRANCO NICOLA CUPOLO 



 

ΜΕΡΟΣ Γ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έκπτωση % στην μέση 

χονδρική τιμή Ν. 

Θεσσαλονίκης κατά την 

ημέρα παράδοσης 

lt  

Πετρέλαιο DIESEL  κίνησης    

Πετρέλαιο DIESEL για θέρμανση    

Βενζίνη  Αμόλυβδη    

ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΜΕΡΟΣ Δ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κατά το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ 

679/2016 (συνοδεύει τα έντυπα των Αιτήσεων Συμμετοχής σε Διαγωνισμούς-Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-

Προσφορές κλπ της Δνσης Προμηθειών και Επενδύσεων της «ΟΛΘ ΑΕ»). 

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης» (ΟΛΘ Α.Ε., νόμος 2688/99, ΦΕΚ 40Α'/1-3-

99), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Α΄ Προβλήτα, εντός Λιμένος, ΤΚ: 54625, τηλ.: 2310 593 118-121), όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται, ενημερώνει με την παρούσα, και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδιαιτέρως του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 679/2016, υπό την ιδιότητά της ως 

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας», το φυσικό πρόσωπο (εφεξής καλούμενο «Υποκείμενο των Δεδομένων»), που 

υπογράφει την Αίτηση Συμμετοχής, την Προσφορά ή άλλο, παρόμοιου σκοπού, έντυπο της Δνσης Προμηθειών και 

Επενδύσεων της «ΟΛΘ ΑΕ», και υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, είτε για τον εαυτό του και ως 

εκπρόσωπος ατομικής επιχείρησης, είτε ως  Φ.Π. - νόμιμος εκπρόσωπος του συμμετέχοντος στη διαδικασία νομικού 

προσώπου, είτε με άλλη παρόμοια ιδιότητα νομιμοποίησης, ότι η ίδια η «ΟΛΘ ΑΕ» και οι αρμόδιες Υπηρεσίες-

Διευθύνσεις-Τμήματα αυτής (όπως και οι υπάλληλοί της, που ενεργούν υπό την εποπτεία της, κατ’ εντολή και για 

λογαριασμό της και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, πιθανόν δε και άλλοι ως από κοινού «Υ.Ε.», «Εκτελούντες την 

Επεξεργασία», τρίτοι ή αποδέκτες: υπόλοιποι μετέχοντες στη διαδικασία, υπουργεία, δημόσιες αρχές, ΔΟΥ, δικαστικές 

αρχές κλπ, βάσει συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωση του «Υπευθύνου Επεξεργασίας» ή σε εκπλήρωση καθήκοντος 

του ή για εκτέλεση σύμβασης), συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην 

Αίτηση Συμμετοχής, στην Προσφορά ή σε άλλο παρόμοιου σκοπού έντυπο της Δνσης Προμηθειών και Επενδύσεων της 

«ΟΛΘ ΑΕ», και στα συνοδευτικά αυτών έγγραφα, τα οποία αυτοβούλως υποβάλλει στην «ΟΛΘ ΑΕ» το «Υποκείμενο 

των Δικαιωμάτων», είτε για λογαριασμό του (ατομική επιχείρηση) είτε για λογαριασμό του Ν.Π. που το ίδιο 

εκπροσωπεί.  

Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες διεκπεραίωσης της  Αίτησης Συμμετοχής, της Προσφοράς ή  

όποιου άλλου με παρόμοιο σκοπό  εντύπου της Δνσης Προμηθειών και Επενδύσεων της «ΟΛΘ ΑΕ». Σκοπός της 

επεξεργασίας μπορεί να είναι: η αξιολόγηση της Αίτησης/Προσφοράς κλπ, ο έλεγχος των στοιχείων του  «Υποκειμένου» 

ή της εταιρείας που αυτό εκπροσωπεί, που η διαδικασία απαιτεί, η  αξιολόγηση της καταλληλόλητας του «Υποκειμένου» 

ή της εταιρείας που αυτό εκπροσωπεί, ως υποψήφιου αντισυμβαλλόμενου της προς σύναψη σύμβασης με την «ΟΛΘ 

ΑΕ» ή στα πλαίσια πρόθεσης σύναψης σύμβασης (άρθρο 6 παρ.1β ΓΚΠΔ ΑιτΣκ 44). Περαιτέρω, η «ΟΛΘ ΑΕ» 

επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα για να επικοινωνεί με το «Υποκείμενο», όποτε το κρίνει απαραίτητο, για ζητήματα 

σχετικά με την  διαδικασία, και για την εναρμόνιση της «ΟΛΘ ΑΕ» με τις επιταγές του Κανονισμού και του νόμου 

(συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή του, άρθρο 6 παρ.1γ’ ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται στο αρμόδιο Τμήμα 

Προμηθειών για το  απαραίτητο  χρονικό διάστημα ελέγχου της Αίτησης/Προσφοράς κλπ, και των 

υποβαλλόμενων δι’αυτών στοιχείων, για το χρονικό διάστημα διεκπεραίωσης της διαδικασίας, για το 

χρονικό διάστημα υποβολής τυχόν ενστάσεων και λοιπών ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, που δυνατόν 

να προβλέπονται εσωτερικά ή από τη νομοθεσία, για το χρονικό διάστημα εκπλήρωσης των εκατέρωθεν 

υποχρεώσεων και παραγραφής των εκατέρωθεν αξιώσεων και γενικά για όσο απαιτείται από το γράμμα 



 

και το πνεύμα του Κανονισμού Ανάθεσης Υπεργολαβικών Συμβάσεων και Προμηθειών και της σχετικής 

νομοθεσίας και των συμβάσεων που διέπουν τη λειτουργία της «ΟΛΘ ΑΕ», όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν. 

Κατόπιν αρχειοθετούνται, είτε έγχαρτα είτε ηλεκτρονικά, με τρόπο που δεν παρέχει πρόσβαση σε μη 

εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Προβλέπεται  η ασφαλής καταστροφή τους μετά την πάροδο του απαραίτητου 

χρονικού διαστήματος, όπως ορίζει η οικεία νομοθεσία (για την περίοδο μέχρι την 23-3-2018 ισχύουν οι ρυθμίσεις του 

άρθρου 191 §2 του Ν.4610/2019 (Α΄70) για την περίοδο μετά το χρονικό αυτό σημείο και τη μετατροπή του 

«Υπευθύνου Επεξεργασίας» σε ΑΕ, ισχύει η απώτατη παραγραφή του Αστικού Κώδικα). Η παροχή των δεδομένων 

αυτών είναι απαραίτητη για την παρούσα διαδικασία και, αν δε δοθούν από το «Υποκείμενο των Δεδομένων», η σχετική 

υπηρεσία δεν θα είναι δυνατή ούτε και η συμμετοχή του «Υποκειμένου» στη διαδικασία.  

Το «Υποκείμενο των Δεδομένων» έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» για: πρόσβαση-

ενημέρωση, διόρθωση, περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν, αντίταξη στην επεξεργασία καθώς 

και για τη διαγραφή και τη φορητότητα, πάντα υπό τους όρους και τους περιορισμούς της κείμενης 

νομοθεσίας (πχ 17 παρ.3, 20 παρ.3, 23 ΓΚΠΔ). Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με τη συμπλήρωση της 

αντίστοιχης αίτησης-φόρμας που υπάρχει διαθέσιμη στο Πρωτόκολλο και στη  Δνση Προμηθειών και 

Επενδύσεων της «ΟΛΘ ΑΕ», είτε με αποστολή επιστολής στη διεύθυνση: «ΟΛΘ ΑΕ», Α΄ Προβλήτα, εντός Λιμένος, 

ΤΚ: 54625, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 593118-121, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: dpo@thpa.gr. Ο 

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» παρέχει στο «Υποκείμενο των Δεδομένων» πληροφορίες για την ενέργεια που 

πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος, δυνάμει των άρθρων 15 έως 22 ΓΚΠΔ χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση 

εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, 

εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων (βλ. 

αναλυτικότερα: άρθρο 12 παρ. 3-4 ΓΚΠΔ Επίσης, για τυχόν καταγγελία, το “Υποκείμενο των Δεδομένων” έχει το 

δικαίωμα να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε εγγράφως (δνση: 

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα (www.dpa.gr).  

 

Θεσσαλονίκη, ___  /___ /20___        

 

Ελαβα γνώση της παρούσης Ενημέρωσης  (υπογραφή και ολογράφως):  

 

  

 

 

 

 


