ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΤΟΣ 2017
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Φ.Π.Α.:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

200.000,00 ΕΥΡΩ
48.000,00 ΕΥΡΩ
248.000,00 ΕΥΡΩ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ :
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝ ΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. τις διατάξεις του Ν.3861/2010 ΦΕΚ 112 Α’/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια»
3. τις διατάξεις του Ν.4013/2011 ΦΕΚ 204 Α’/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»
4. το άρθρο 4 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 240 Α’/12-12-2012 που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18
Α’/25-01-2013
5. τις διατάξεις του Ν.4155/2013 ΦΕΚ 120 Α’/29-05-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
6. τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
7. τις διατάξεις του Ν.3886/2010 ΦΕΚ 173 Α’/30-09-2010 «Δικαστική προστασία κατά τη
σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007
(L335)» έως την ημερομηνία παύσεως ισχύος του 31-12-2016
8. τις διατάξεις της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 ΦΕΚ 2677 Β’/21-10-2013 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

9. τις διατάξεις της υπ’ αριθμό πρωτ. Π1/542/04-03-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με
θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
10. τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 11543/ΕΓΚ.3/26-03-2013 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. με θέμα
«Ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων
των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους
προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού»
11. τις διατάξεις του Ν.3054/2002 ΦΕΚ 230 Α’/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς
πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις»
12. τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006 ΦΕΚ 33 Α’/14-02-2006 «Σύσταση
Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης»
13. το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
14. την υπ’ αριθμ. 30/2018 μελέτη της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
15. την υπ’ αριθμ. 169/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση
διενέργειας της προμήθειας και
16. την υπ’ αριθμ. 222/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των
όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού και για την
δέσμευση των πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2017.
17. το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε το Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής
Φροντίδας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της
προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)
“18REQ003980443”
19. Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε η Α Σχολική Επιτροπή Δήμου Μετσόβου στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το
οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)
“18REQ003980599”
20. το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε η Β Σχολική Επιτροπή Δήμου Μετσόβου στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το
οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)
“18REQ003980658”
21. το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου
Μετσόβου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της
προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)
“18REQ003980504”
22. το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος Μετσόβου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό
Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)
“18REQ003980347”

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η οποία θα δοθεί ως εξής:
Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου
είδους, του Δελτίου Μέσης Εβδομαδιαίας Λιανικής Τιμής Υγρών Καυσίμων.
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ


ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (άρθρο 1.1) CPV 09134100-8
(44.647,44 λίτρα).
 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (άρθρο 1.2) CPV 09132100-4
(12.639,37 λίτρα).
 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (άρθρο 2.1) CPV 09135100-5
(137.779,4 λίτρα).
 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (άρθρο 1.3),
(452,0754 λίτρα).
Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην
30/2018 μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και αποτελεί το
παράρτημα Α’.

ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης
αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού
2. H 11/2017 μελέτη
3. Οι εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης
4. Η προσφορά του αναδόχου
5. ΤΕΥΔ

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί σε 248.000,00 Ευρώ εκ των οποίων
200.000,00 Ευρώ είναι για την προμήθεια και 48.000,00 Ευρώ είναι για Φ.Π.Α. 24%. Θα
χρηματοδοτηθεί ως εξής:
1. Από πόρους του Δήμου Μετσόβου, συνολικού ύψους 133.452,90 €
2. Από πόρους του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης συνολικού
ύψους 8.896,861 €
3. Από πόρους της Α’ Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μετσόβου, συνολικού ύψους 44.484,3
€
4. Από πόρους της Β’ Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μετσόβου, συνολικού ύψους 44.484,3
€
5. Από πόρους της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μετσόβου, συνολικού ύψους
16.681,61 €

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
4.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Α.Φ.Μ. 800220963 - Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΧ ΑΒΕΡΩΦ 2 - ΜΕΤΣΟΒΟ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26563 60338
ΦΑΞ: 26560 41373
4.2 Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας:
4.2.1 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ,
4.2.2 Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου
Μετσόβου»,
4.2.3 Ν.Π.Δ.Δ. «Α’ Σχολική Επιτροπή Δήμου Μετσόβου»,
4.2.4 Ν.Π.Δ.Δ. «Β’ Σχολική Επιτροπή Δήμου Μετσόβου»,
4.2.5 Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μετσόβου»,

4.3 Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της
ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια
από τον κ. Απόστολο Αθανασίου οδός [ΝΧ ΑΒΕΡΩΦ 2 – ΜΕΤΣΟΒΟ] και στο τηλέφωνο
26563 60338 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της
παρούσας.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 25η
Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό
φάκελο.

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά.

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για μία ή
περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές προσδιορίζονται στην 30/2018
μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, υπό την προϋπόθεση ότι στην
προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας.
Καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει δεξαμενές για καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο – βενζίνη
αμόλυβδη), ο συμμετέχων για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 1 «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» θα πρέπει να διαθέτει πρατήριο
καυσίμων για την τροφοδοσία των οχημάτων.
5.1 Προϋποθέσεις συμμετοχής
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του
ταυτοποιούμενοι ως εξής :
 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του
χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι
δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή
τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο
σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών


Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση
στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες
συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ.
60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω
του Συστήματος.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί,
ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης
λογαριασμού ως
πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf
σύμφωνα με τον Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις
(3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες
δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία
τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο
αποκλεισμού του συμμετέχοντος.
6.1 Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής:
Α) Για τους έλληνες πολίτες:
1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας
διακήρυξης.
2. Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ΤΕΥΔ όπως όπως προβλέπεται στην.
Παράγραφο 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το
σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί και σε επεξαργάσιμη μορφή αρχείου
doc στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.
3. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους,
υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε
συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με
μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του
διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία και
έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. Tα υπόλοιπα πρόσωπα που
έχουν δικαίωμα, να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη
νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όλων των όρων της διακήρυξης και των
τεχνικών προδιαγραφών και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το
Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να
περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος
της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της
σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε
περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι
συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση
εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά
της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη
εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετσόβου, η οποία και θα αποφασίσει
σχετικά. Εάν η Οικονομική Επιτροπή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν
να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη,
με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.

O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μετσόβου.
1. Διευκρινίζεται ότι ισχύουν τα εξής για το Τ.Ε.Υ.Δ.:
i.Το Τ.Ε.Υ.Δ. δεν είναι υποχρεωτικό να φέρει ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής
υπογραφής του, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
ii.Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) υπογράφεται από το φυσικό/- ά
πρόσωπο/ α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός
οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό
φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) Σε
περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση
υπογραφής του Τ.Ε.Υ.Δ., υπογράφουν στο Μέρος V Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι
διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) Τ.Ε.Υ.Δ.. Η υποχρέωση υπογραφής, αφορά ιδίως τα
άτομα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016
για τις εταιρικές μορφές της Ο.Ε, I.K.E, Ε.Ε, Ε.Π.Ε και Α.Ε.
iii. Οι παραπάνω αναφερθείσες υπογραφές, θα είναι φυσικές και το Τ.Ε.Υ.Δ. θα πρέπει να
φέρει ψηφιακή υπογραφή και την σημείωση / παρατήρηση «Ακριβές Αντίγραφο».

ΓΕΝΙΚΑ
Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να
φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται
 από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή
 όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής,
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει
να υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας
του ιδρύματος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει
κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν
καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή
προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην
αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και
αλλοδαπών υποψηφίων.
Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ.Δ. του
ν.1599/1986, όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά
συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.Δ. του
ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη
δήλωση, επίσημη δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα επιχείρηση ενώπιον
δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του
κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης
Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζομένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138
και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω
των 15 ετών .
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος. Στην αντίθετη
περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του
ενδιαφερόμενου
Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν
είναι έγκυρα ή είναι ελλειπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.
ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται

από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική
γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Στην περίπτωση υποβολής γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου
Βριλησσίων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το περιεχόμενο της παρακαταθήκης
πρέπει να αναφέρει ότι διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της
ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 1 (ένα) τοις εκατό (%) του
προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 2.000,00 Ευρώ, εφ’ όσον ο προσφέρων
συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει
το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή
ομάδες ειδών της μελέτης.
- Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για 90 (ενενήντα) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών.
- Η εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο
Δήμο Βριλησσίων, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την πλήρη
επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται.
- Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 26
του ΕΚΠΟΤΑ.
- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
-

-

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να
καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς
υλοποίησης της προμήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 1% (ένα επί
τοις εκατό) της συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α.
Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η
παρ. 2 του αρ. 26 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93)

Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του
ΕΚΠΟΤΑ. (Υ.Α. 11389/93)

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8.1 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο
άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ.
Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993).
8.2 Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»
και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ]
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα
8.2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής
της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα
με το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο
11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που
φέρουν ψηφιακή υπογραφή .
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός
της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν
έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η
Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής , Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή
άλλους φορείς .
Τεχνική προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή
pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος , ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).
8.2.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή).
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)
φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο,
σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της
οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή
προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την
αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που
τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.
Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών :
Ταναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης : = 0,74032
Ταναφοράς Πετρελαίου Κίνησης : = 0,90806
Ταναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη : = 1,15242
Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς
ζητείται από τη Διακήρυξη) 12% για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα
της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 0,74032
- (0,74032 x 0,12) = 0,651
Αν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης π.χ. 2% για το Πετρέλαιο Κίνησης τότε στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει
ως τιμή προσφοράς προσφοράς 0,74032 + (0,74032 x 0,12) = 0,829
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει
αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του
παραρτήματος Β΄, σε μορφή pdf.

Τιμές:
Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της
αναγραφόμενης στη μελέτη, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα
βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί
σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και
πετρέλαιο θέρμανσης).
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (ήτοι το
ποσοστό έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8.3 Τρόπος πληρωμής
Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές, και η πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά την
ολοκλήρωση των παραδόσεων (ανά μήνα) και την τιμολόγηση αυτών.
Η κάθε πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τμηματικής (μηνιαίας) παράδοσης, μετά
την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την
αρμόδια επιτροπή.

Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται τμηματικά με έκδοση εντάλματος από την
Οικονομική Υπηρεσία του κάθε φορέα υλοποίησης στο όνομα του αναδόχου, βάσει της
αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015. Η
πληρωμή θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, εντός δύο (2) μηνών από την
έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με
κράτηση υπέρ ασφαλιστικών ταμείων σε ποσοστό 2%, φόρο εισοδήματος σε ποσοστό 1%,
κράτηση σε ποσοστό 0,10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης στον
τύπο, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του
διαγωνισμού

8.4 Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά
παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή
εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

8.5 Επισημάνσεις
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών του διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης για 30 επιπλέον ημέρες.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους
όρους της παρούσας Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
 Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στη μελέτη 76/2014 της
υπηρεσίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης), αποτελεί απαράβατο όρο και η
υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες
 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών,
οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο
όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της
Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι
οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες
που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το
αρμόδιο όργανο.
 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
 Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για μία ή περισσότερες ομάδες των
υπό προμήθεια ειδών ως αυτές καθορίζονται στην μελέτη 76/2014 της υπηρεσίας
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης). Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το
σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στην ομάδα ή τις ομάδες για τις οποίες
συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ., μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
διαδικασιών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» .
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που
θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά»,
οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν
προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την
αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη
διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των
προσφορών.
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των
ηλεκτρονικών προσφορών .
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη
της προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες –
οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι
χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση
προθεσμιών που τους ορίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι
κριτήριο η χαμηλότερη προσφορά λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία:
 Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
 Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες
που επικρατούν στην αγορά.
 Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι
αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος
προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την
αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της διακήρυξης.
 Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία
διατηρεί το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη.

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
10.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή
της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς
φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), ως εξής:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ).
Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την τελευταία γνωστοποίηση (δημοσίευση)
της διακήρυξης έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης της διακήρυξης και της
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η
ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση του
αρμοδίου οργάνου εκδίδεται πριν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση
της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη
ημέρα.
β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν.
(άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ).
Μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο.
Υποβάλλεται μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του
αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή
του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη
γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει.
10.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους
λόγους, δεν γίνονται δεκτές.
Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από
τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
10.3 Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του
άρθρου 227 του ίδιου Νόμου.
10.4 Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 ως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από τον Δήμο, να
προσέλθει για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της
προμήθειας, προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης
αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες προς ένα επί τοις εκατό (1%) επί του καθαρού συμβατικού
ποσού του κάθε φορέα.
Συγκεκριμένα μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο
όργανο, ο προμηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των επιμέρους συμβάσεων με τον
κάθε φορέα.
Η σύμβαση καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των
τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του προμηθευτή που έγινε αποδεκτή από

τον Δήμο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη έγιναν αποδεκτές.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους με τα παραπάνω στοιχεία και
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.
- Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή.
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισμού.
- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
Η σύμβαση θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το
νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου προμηθευτή και τους νόμιμους εκπροσώπους του κάθε
φορέα..
Εάν ο ανάδοχος δεν εμφανισθεί στις ανωτέρω προθεσμίες για την υπογραφή της
σύμβασης ή δεν προσκομίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως,
εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις
κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του
άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.

ΑΡΘΡΟ 15Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 16ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 31/12/2019 και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της
υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.
ΑΡΘΡΟ 17Ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει:
 Τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 1 «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ»


ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΓΙΑ ΤΑ

καθημερινά στο πρατήριό του, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησής
του,

και να εκδίδει τα προβλεπόμενα από το νόμο παραστατικά, ήτοι δελτία αποστολής και
μηνιαία τιμολόγια πώλησης ανά υπηρεσία σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της
μελέτης, καθώς και συγκεντρωτικές μηνιαίες καταστάσεις.

Επίσης υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων στους φορείς υλοποίησης της
προμήθειας, να επισυνάπτει τα ημερήσια δελτία πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου
Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την
συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά
την ημέρα παράδοσης του είδους και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα
αυτού (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη).
Ο τρόπος τιμολόγησης κατόπιν της προσφερόμενης έκπτωσης και της κατακύρωσης του
αποτελέσματος του διαγωνισμού θα καθορίζεται λεπτομερώς στις συμβάσεις που θα
υπογραφούν με τον κάθε φορέα υλοποίησης.
 Τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ 2 «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ»


εντός δύο ημερών από την έγγραφη παραγγελία από τον επιβλέποντα της σύμβασης
στα κτήρια των φορέων υλοποίησης της προμήθειας.

Επίσης υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων στους ανωτέρω φορείς υλοποίησης
της προμήθειας, να επισυνάπτει τα ημερήσια δελτία πιστοποίησης τιμών του
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου
βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης του είδους και που θα
αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού (πετρέλαιο θέρμανσης).
Ο τρόπος τιμολόγησης κατόπιν της προσφερόμενης έκπτωσης και της κατακύρωσης του
αποτελέσματος του διαγωνισμού θα καθορίζεται λεπτομερώς στις συμβάσεις που θα
υπογραφούν με τον κάθε φορέα υλοποίησης.
Σημείωση:
Με κάθε παράδοση καυσίμων, θα εκδίδονται δελτία αποστολής ανά υπηρεσία & κωδικό
αριθμό του προϋπολογισμού, και στο τέλος κάθε μήνα θα εκδίδονται αντίστοιχα
συγκεντρωτικά τιμολόγια ανά υπηρεσία, σύμφωνα με τα εκδοθέντα δελτία αποστολής ανά
υπηρεσία και με τις τιμές σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του
αναδόχου
Σε καμία περίπτωση δεν θα συμπεριλαμβάνονται στα τιμολόγια - δελτία αποστολής είδη
από διαφορετικές ομάδες ή υπηρεσίες ως αυτές έχουν καθορισθεί στην 18/2016 μελέτη
της υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 18ο : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί, σε δύο ημερήσιες οικονομικές
εφημερίδες και μία εβδομαδιαία Νομαρχιακή. Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον
ανάδοχο.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 25η Ιανουαρίου
του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο.
ΑΡΘΡΟ 19ο : ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΠΔ 60/2007
Εάν κριθεί αναγκαίο, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη προσφυγή στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται από τις
διατάξεις του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007
ΑΡΘΡΟ 20ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις του Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013 Ν. 2286/95, του Ν. 3463/2006, του Ν.
3852/2010, του Π.Δ. 60/07 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93
(ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύουν.

Μέτσοβο,
Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Τζαφέας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΜΕΛΕΤΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

(A.M. 30/2018)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα έκθεση είναι μια περιγραφή που συνοδεύει τις Τεχνικές
Προδιαγραφές για την «Προμήθεια καυσίμων έτους 2019» για τις ανάγκες
θέρμανσης των Δημοτικών κτιρίων και κίνησης των μηχανημάτων του Δήμου
ΜΕΤΣΟΒΟΥ, τις ανάγκες θέρμανσης του Κέντρου Αλληλεγγύης και
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου ΜΕΤΣΟΒΟΥ, τις ανάγκες θέρμανσης
της Σχολικής Επιτροπής Α'/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ΜΕΤΣΟΒΟΥ, τις
ανάγκες θέρμανσης της Σχολικής Επιτροπής Β΄/βαθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου ΜΕΤΣΟΒΟΥ για το έτος 2019.
Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών για προμήθειες πετρελαιοειδών
για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους
προσώπων, καθώς και των σχολικών τους επιτροπών πραγματοποιείται
εφεξής από τους οικείους Δήμους, σύμφωνα με την από 12-12-2012
(ΦΕΚΑ΄240) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το
Ν.4111/2013 (ΦΕΚΑ΄18), την αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών και το αριθ. πρωτ. 30106/10-10-2013 έγγραφο του
Τμήματος Γενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνει η εξής προμήθεια:

 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.
 Προμήθεια πετρελαίου κίνησης.
 Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης.
 Προμήθεια λιπαντικών.
Τα είδη προς προμήθεια θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές που αναφέρονται στη συνέχεια.

Οι τιμές των καυσίμων είναι σύμφωνες με τις τιμές του δελτίου μέσης
εβδομαδιαίας λιανικής τιμής υγρών καυσίμων της Περιφέρειας Ηπείρου

[Γενική Δ/ΝΣΗ Ανάπτυξης, Δ/ΝΣΗ Ανάπτυξης ΠΕ Ιωαννίνων, Τμήμα
Εμπορίου και Τουρισμού] από 19-10-2018 έως 25-10-2018.
Ο συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε

248.000,00 ευρώ.

Αναλύεται ως εξής:

ΥΛΙΚΑ:

200.000,00 ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α.:

48.000,00 ΕΥΡΩ

ΜΕΤΣΟΒΟ 25-10-2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

(A.M. 30/2018)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ ΜΟ Σ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Είδος Μονάδας

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Αριθμός Τιμολογίου

Α: ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Δελτίο μέσης
εβδομαδιαίας
λιανικής τιμής
υγρών
καυσίμων για
το Νομό
Ιωαννίνων

ΔΑΠΑΝΗ

Από 19-102018 έως 2510-2018

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

001

Lt

38.086,26

0,92661 €

35.291,11 €

2

Πετρέλαιο κίνησης

002

Lt

44.647,44

1,18468 €

52.892,92 €

3

Βενζίνη αμόλυβδη

003

Lt

12.639,37

1,32339 €

16.726,82 €

4

Λιπαντικά

004

Lt

452,0754

6,00 €

2.712,453 €

107.623,30 €

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 24%

25.829,59 €

ΣΥΝΟΛΟ (A)

133.452,90 €

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

003

Lt

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Είδος Μονάδας

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Αριθμός Τιμολογίου

Β: ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

7.743,158

Δελτίο μέσης
εβδομαδιαίας
λιανικής τιμής
υγρών
καυσίμων για
το Νομό
Ιωαννίνων

ΔΑΠΑΝΗ

Από 19-102018 έως 2510-2018

0,92661 €

7.174,888 €

ΣΥΝΟΛΟ

7.174,888 €

Φ.Π.Α. 24%

1.721,973 €

ΣΥΝΟΛΟ (Β)

8.896,861 €

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

001

Lt

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Είδος Μονάδας

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Αριθμός Τιμολογίου

Γ : Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε Λ Η Σ Ε Π Ι Χ ΕΙ Ρ Η Σ Η

14.518,42

Δελτίο μέσης
εβδομαδιαίας
λιανικής τιμής
υγρών
καυσίμων για
το Νομό
Ιωαννίνων

ΔΑΠΑΝΗ

Από 19-102018 έως 2510-2018

0,92661 €

13.452,91 €

ΣΥΝΟΛΟ

13.452,91 €

Φ.Π.Α. 24%

3.228,699 €

ΣΥΝΟΛΟ (Γ)

16.681,61 €

1

001

Lt

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Είδος Μονάδας

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Αριθμός Τιμολογίου

Δ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δελτίο μέσης
εβδομαδιαίας
λιανικής τιμής
υγρών
καυσίμων για
το Νομό
Ιωαννίνων

ΔΑΠΑΝΗ

Από 19-102018 έως 2510-2018

0,92661 €

35.874,44 €

Πετρέλαιο θέρμανσης

38.715,79

ΣΥΝΟΛΟ

35.874,44 €

Φ.Π.Α. 24%

8.609,865 €

ΣΥΝΟΛΟ (Δ)

44.484,3 €

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

ΕΛΕΓΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
25-10-2018

001

Lt

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Είδος Μονάδας

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Αριθμός Τιμολογίου

Ε: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

38.715,79

Δελτίο μέσης
εβδομαδιαίας
λιανικής τιμής
υγρών
καυσίμων για
το Νομό
Ιωαννίνων

ΔΑΠΑΝΗ

Από 19-102018 έως 2510-2018

0,92661 €

35.874,44 €

ΣΥΝΟΛΟ

35.874,44 €

Φ.Π.Α. 23%

8.609,865 €

ΣΥΝΟΛΟ (Δ)

44.484,3 €

ΜΕΤΣΟΒΟ

25-10-2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΣΟΥΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 201

(A.M. 11/2017)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α.Τ: 001
Για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, όπως ακριβώς περιγράφεται στις
Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Τεχνικής Μελέτης.
Μονάδα μέτρησης: Λίτρο (1 lt )

Τιμή Μονάδος 1 lt= 0,92661 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
Α.Τ: 002
Για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, όπως ακριβώς περιγράφεται στις
Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Τεχνικής Μελέτης.
Μονάδα μέτρησης: Λίτρο (1 lt )

Τιμή Μονάδος 1 lt= 1,18468 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
Α.Τ: 003
Για την προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης, όπως ακριβώς περιγράφεται στις
Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Τεχνικής Μελέτης.
Μονάδα μέτρησης: Λίτρο (1 lt )

Τιμή Μονάδος 1 lt= 1,32339 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
Α.Τ:

004

Για την προμήθεια λιπαντικών.
Μονάδα μέτρησης: Λίτρο (1 lt )

Τιμή Μονάδος 1 lt= 6,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
25-10-2018
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

ΜΕΤΣΟΒΟ

25-10-2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΣΟΥΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

(A.M. 30/2018)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Πετρέλαιο θέρμανσης
Πετρέλαιο θέρμανσης για χρήση σε καυστήρες εγκαταστάσεων
θέρμανσης

σχεδιασμένους

πετρελαίου.

Το

να

πετρέλαιο

λειτουργούν
θέρμανσης

με
θα

αποστάγματα
είναι

μίγμα

υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες
ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την
απόφαση

του

Ανωτάτου

Χημικού

Συμβουλίου

467/2002

«Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως». Οι
εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή
προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε
να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι
ιδιότητες

του

πετρελαίου

θέρμανσης

θα

είναι

αυτές

που

προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην
παραπάνω απόφαση. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα έχει χρώμα
κόκκινο και θα περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, όπως
περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού
Συμβουλίου, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου. Ο
χρωματισμός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται
σύμφωνα

με

την

προαναφερόμενη

απόφαση.

Η

ένταση

του

χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No 3 έως ASTM No 5. Οι
προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου
θέρμανσης,

πάντα

σύμφωνα

με

την

παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες:

απόφαση

467/2002

Πίνακας 1
Όρια
Παράμετρος

Μονάδες

Μέθοδοι Ελέγχου

Δείκτης κετανίου
Πυκνότητα στους 15 oC

kg/m3

Σημείο ανάφλεξης

Ελαχ.

Μεγ.

40

-

Να αναφέρεται

oC

55

-

Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10%
υπολείμματος απόσταξης)

% m/m

-

0,30

Τέφρα
Νερό και υπόστημα
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (α)
Περιεκτικότητα σε θείο

% m/m
% v/v

0,02
0,10
Κλάση 3
0,20

Ιξώδες στους 40 oC
Απόσταξη: Απόσταγμα στους 350
oC
(α) Διάρκεια: 3 ώρες

mm2/s
% (v/v/)

% m/m

6
-

85

EN ISO 4264
EN ISO 3675
EN ISO 12185/1996
EN 22719
EN ISO 10370

EN ISO 6245
ASTM D1796
EN ISO 2160
EN ISO 14596
EN ISO 8754
EN 24260
EN ISO 3104
Pr EN ISO 3405:
1998

Πίνακας 2
Όρια
Παράμετρος

Θερμοκρασία
αποφράξεως
ψυχρού φίλτρου (CFPP)

Μονάδες Κατηγορία Κατηγορία

oC

Α

Β

-

-5

Μέθοδοι
Ελέγχου

EN 116

Σημείο ροής

oC

0

-0

ASTM D97
ASTM D 5950
ISO 3016

Όπου:
Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος): Από 1/4 έως 30/9 κάθε έτους.
Κατηγορία Β (Χειμερινή περίοδος): Από 1/10 έως 31/3 κάθε έτους.
Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους
δύο παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω
πίνακα:
Πίνακας 3
Πρότυπο

Τίτλος

EN 116

Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point.

EN ISO 2160

Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test.

EN 1SO 3104

Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of
Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity.

PrEN ISO 3405:1998
(ISO/DIS 3405:1998)

Petroleum products - Determination of distillation characteristics.

EN ISO 3675:1998

Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of
density or relative density - Hydrometer method (ISO 3675:1998).

EN ISO 4264

Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index.

EN ISO 6245

Petroleum products - Dtermination of ash.

EN ISO 10370

Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method).

EN ISO 12185: 1996

Crude petroleum and petroleum products - Determination of density oscillating - U- tube method.

EN 22719

Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - Pensky Martens closed cup method.

EN ISO 8754:1995
Petroleum products - Determination of sulfur content - energy dispensive XRF
method.

EN ISO 14596:1998

Petroleum products - Determination of sulfur content - wavelength dispensive
XRF method (ISO 14596:1998).

EN 24260:1994
Petroleum products and hydrocarbons - Determination of sulfur content Wickbold combustion method (ISO 4260:1987).

ASTM D 97
ASTM D 5950
ISO 3016

Determination of pour point of petroleum products.

ASTM D 1796

Determination of water and sediment in fuel oils by the centrifuge method.

Η δειγματοληψία του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου
(ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171 και
τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των ευαλλοίωτων
ειδών, όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 548/1998
(ΦΕΚ 127/Β/18.2.1999).
2. Πετρέλαιο κίνησης
Πετρέλαιο κίνησης για χρήση στους διάφορους τύπους κινητήρων
Diesel. Το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων,
καθαρό διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε
ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του
Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης,
προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες
θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και
μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι
της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου
κίνησης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη
νομοθεσία

και

περιγράφονται

στην

παραπάνω

απόφαση.

Το

πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη
χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτου. Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και
μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου κίνησης, πάντα σύμφωνα με την
απόφαση 355/2000 παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες :

Πίνακας 1
Όρια
Παράμετρος

Μονάδες

Μέθοδοι Ελέγχου
Ελαχ.

Μεγ.

46

-

kg/m3

820

845

oC

55

-

Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10%
υπολείμματος απόσταξης)

% m/m

-

Τέφρα
Νερό

% m/m
mg/kg

-

0,01
200

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος
Αντοχή στην οξείδωση
Αιωρούμενα σωματίδια
Λιπαντικότητα,
διορθωμένη
διάμετρος φθοράς σφαιριδίου
(wsd 1,4) στους 60 oC
Ιξώδες στους 40 oC
Απόσταξη:
Απόσταγμα στους 250 oC
Απόσταγμα στους 350 oC
Απόσταγμα 95 % (v/v) (β) oC

mg/kg
g/m3
mg/kg
μm

Κλάση 1
-

25
24
460

EN ISO 6245
Pr EN ISO 12937:
1996
EN ISO 2160
EN ISO 12205
EN ISO 12662
ISO 12156-1

mm2/s

2,00

4,50

EN ISO 3104

% (v/v/)
% (v/v/)

85
-

65
360

Pr EN ISO 3405: 1998
Pr EN ISO 3405: 1998
EN ISO 3405: 1988 (γ)

Δείκτης κετανίου
Πυκνότητα στους 15 oC
Σημείο ανάφλεξης

EN ISO 4264
EN ISO 3675
EN ISO 12185/1996
EN 22719

0,30(α) EN ISO 10370

(α) Το όριο του ανθρακούχου υπολείμματος του Πίνακα 1 (0,3 % m/m
μεγ.) ισχύει για πετρέλαιο στο οποίο δεν έχει γίνει προσθήκη βελτιωτικού
καύσεως.

Στις

περιπτώσεις

που

το

ευρισκόμενο

ποσοστό

του

ανθρακούχου υπολείμματος είναι μεγαλύτερο από το ανωτέρω όριο, θα
πρέπει να γίνεται ανίχνευση παρουσίας νιτρικών παραγώγων με τη
βοήθεια της μεθόδου EN ISO 13759. Όταν διαπιστώνεται η παρουσία
βελτιωτικού καύσεως, τότε δε θα λαμβάνεται υπόψη το όριο αυτό.
Πάντως η χρήση προσθέτων δεν απαλλάσσει τα διυλιστήρια από την
απαίτηση του 0,30% m/m μεγ. ανθρακούχου υπολείμματος προ της
προσθήκης βελτιωτικών.
(β) Για τον υπολογισμό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα και τα
αποστάγματα 10%, 50% και 90% (v/v).
(γ) Απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 2/2000 (Οδ. 98/70/Ε.Κ.
Παράρτημα ΙΙ).

Πίνακας 2
Όρια
Παράμετρος

Μέθοδοι

Μονάδες Κατηγορία Κατηγορία

Θερμοκρασία
αποφράξεως
ψυχρού φίλτρου (CFPP) (a)

oC

Α (β)

C (β)

+5

-5

Ελέγχου

EN 116

(α) Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο η διατήρηση κατ’ ανοχή του
ορίου της προηγούμενης περιόδου. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια,
τα οποία από 1 Οκτωβρίου οφείλουν να παραδίδουν πετρέλαιο με
χαρακτηριστικά ροής της Χειμερινής περιόδου.
(β) Όπου:
Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος): Από 1/4 έως 30/9 κάθε έτους.
Κατηγορία C (Χειμερινή περίοδος): Από 1/10 έως 31/3 κάθε έτους.
Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους
δύο παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω
πίνακα:
Πίνακας 3
Πρότυπο

Τίτλος

EN 116

Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point.

EN ISO 2160

Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test.

EN 1SO 3104

Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of
Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity.

EN 1SO 3170

Petroleum liquids – Manual sampling

EN 1SO 3171

Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling

PrEN ISO 3405:1998
(ISO/DIS 3405:1998)

Petroleum products - Determination of distillation characteristics.

EN ISO 3675:1998

Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of
density or relative density - Hydrometer method (ISO 3675:1998).

EN ISO 4259: 1995

Petroleum products – Determination and application of precision data in
relation to methods of test

EN ISO 4264

Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index.

EN ISO 6245

Petroleum products - Dtermination of ash.

EN ISO 10370

Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method).

EN ISO 12185: 1996

Crude petroleum and petroleum products - Determination of density oscillating - U- tube method.

EN ISO 12205

Petroleum products - Determination of the oxidation stability of distillate fuels

EN ISO 12662

Liquid petroleum products - Determination of contamination in middle
distillates
Petroleum products – Determination of water – Coulometric Karl Fisher
titration method

PrEN ISO 12937: 1996
EN ISO 13759

Petroleum products – Determination of alkyl nitrate in diesel fuels –
Spectrometric method

EN 22719

Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - Pensky Martens closed cup method.

EN ISO 12156-1: 1997
Diesel fuels – Assessment of lubricity by HFRR (including Cor. 1: 1998)

Η δειγματοληψία του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου
(ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171.
3. Βενζίνη αμόλυβδη
Βενζίνη αμόλυβδη, 95 οκτανίων, για χρήση στους διάφορους τύπους
βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη
βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι κλάσμα πετρελαίου καθαρό,
διαυγές και δε θα περιέχει νερό, ιζήματα, αιωρούμενα συστατικά ή άλλες
ξένες ύλες. Η αμόλυβδη βενζίνη θα προσφέρεται με το φυσικό της χρώμα
– άχρους έως αχυρόχρους – χωρίς προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής
ουσίας.
Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου της αμόλυβδης
βενζίνης, σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου
354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου»,
παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες :
Πίνακας 1

Όρια
Παράμετρος

Μονάδες
Ελαχ.

Μεγ.

kg/m3

720

775

Mg/1.000ml

-

5

Πυκνότητα στους 15 oC
Περιεχόμενα κομιώδη

Μέθοδοι Ελέγχου

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3h
στους 50o C)

EN ISO 3675
EN ISO 12185/1996
EN ISO 6246
EN ISO 2160

Κλάση 1

Αντοχή στην οξείδωση
Εμφάνιση

Λεπτά

EN ISO 7536
Οπτική παρατήρηση

360
Καθαρό και
διαυγές

Πίνακας 2
Όρια
Παράμετρος

Μέθοδοι

Μονάδες Κατηγορία Κατηγορία

Θερμοκρασία
αποφράξεως
ψυχρού φίλτρου (CFPP)
Σημείο ροής

Ελέγχου

Α

Β

oC

-

-5

EN 116

oC

0

-0

ASTM D97
ASTM D 5950
ISO 3016

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ

ΟΡΙΟ

ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Αριθμός οκτανίου RON/MON min

95/85

Μόλυβδος 9/1 max

0,013

Βενζόλιο % ν/ν max

5,0

Πυκνότητα στους 15ο C kg/m3
Θείο % m/m max
Αντοχή στην οξείδωση min

725-780
0,05%m/m
360

Υπάρχοντα κομμώδη mg/100ml max (εκπλυθέντα)

5

Διάβρωση χαλκού ASTM.max (3 ώρες στους 50ο C)

1

ΕΛΕΓΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
25-10-2018

ΜΕΤΣΟΒΟ

25-10-2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΣΟΥΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
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