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ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜ. 21/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» & «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 10-6641, 10-6643,
15-6641, 15-6643,
20-6641, 30-6641,
35-6641, 35-6644,
70-6641

631.675,22

ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 15-6643.001,
15-6643.002,
60-6643.001,
15-6641.002,
60-6641.001

44.232,04

ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 15-6643 79.955,20

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ:  609.566,50 ευρώ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 755.862,46 ευρώ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική Έκθεση
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Τεχνικές Προδιαγραφές
5. Παράρτημα Ι (έντυπα οικονομικής προσφοράς)
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Τ ε χ ν ι κ ή  Έ κ θ ε σ η

 Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας υγρών καυσίμων για την

κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των εποπτευόμενων ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» και

«ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, για χρονικό διάστημα ενός (1)  έτους ή έως εξαντλήσεως του

ποσού της σύμβασης (όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο).

Ως χρόνος έναρξης ισχύος των συμβάσεων ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης αυτών στο ΚΗΜΔΗΣ,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016.

Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4  της από 12-12-2012  Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄

18), τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016.

Η μελέτη αφορά τις κατωτέρω ομάδες,  ανάλογα με τις ανάγκες των δομών των Φορέων και την

έδρα τους:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ

1.1 09134200-9 Πετρέλαιο κίνησης 308.754,00

1.2 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη 2.323,20

ΟΜΑΔΑ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ

2.1 09134200-9 Πετρέλαιο κίνησης 169.512,00

2.2 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη 19.154,30

ΟΜΑΔΑ 3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ



3.1 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 9.672,00

ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ 4

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ

4.1 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 29.016,00

ΟΜΑΔΑ 5

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ

5.1 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη 6.655,00

ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ 6

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ

6.1 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 64.480,00

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία

ομάδα είτε για περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο της προμήθειας,  αλλά για το σύνολο των

ζητούμενων ποσοτήτων κάθε ομάδας, όπως αυτές αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από διεθνή ηλεκτρονικό

ανοιχτό διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης, σε ακέραιες

μονάδες,  επί τοις εκατό (%)  στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης

του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο

πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός) ανέρχεται σε

755.862,46 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα

βαρύνει τους προϋπολογισμούς:

- Του Δήμου Λαυρεωτικής στους ΚΑ: 10-6641, 10-6643, 15-6641, 15-6643, 20-6641, 30-6641, 35-

6641, 35-6644, 70-6641

- Του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» στους ΚΑ: 15-6643.001, 15-6643.002, 60-6643.001, 15-6641.002, 60-

6641.001

- Του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» στον ΚΑ: 15-6643



του οικονομικού έτους 2017 για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και την

31/12/2017, καθώς και τους αντίστοιχους του οικονομικού έτους 2018 για το χρονικό διάστημα από

01/01/2018 έως και τη λήξη της σύμβασης.

Διευκρινίζεται ότι η απόκλιση που υπάρχει ανάμεσα στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας

μελέτης και τα αιτήματα των Φορέων οφείλεται στη αποφορολόγιση της τιμής μονάδος.

Ο Ανάδοχος της προμήθειας καυσίμων θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική

υποδομή (αντλίες, δεξαμενές, ασφαλιστικά συστήματα αποθήκευσης καυσίμων και οτιδήποτε άλλο

είναι υποχρεωτικό για την αδειοδότηση λειτουργίας του, βάση νόμου).

Στο Δήμο Λαυρεωτικής οι παραγγελίες θα γίνονται με έγγραφη εντολή,  υπογεγραμμένη από τον

υπεύθυνο του γραφείου κίνησης και τον οδηγό του οχήματος.  Η παράδοση των καυσίμων θα

γίνεται στα πρατήρια του αναδόχου, αφού ο Δήμος δεν διαθέτει δικό του πρατήριο. Σε περίπτωση

που η έδρα του αναδόχου είναι απομακρυσμένη ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την

παράδοση των καυσίμων κίνησης στη έδρα του.

Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης, θα γίνεται τμηματικά, ανά δημοτικό κτίριο, έπειτα από

παραγγελία.

Στα Νομικά Πρόσωπα οι παραγγελίες θα γίνονται με έγγραφη εντολή υπογεγραμμένη από τον

Πρόεδρο. Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες

των δομών τους.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, ο ανάδοχος θα παραλείψει να παραδώσει τα καύσιμα

που του παραγγέλθηκαν, ο Δήμος μπορεί να προμηθευτεί αυτά από το ελεύθερο εμπόριο, οπότε η

τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της συμβατικής τιμής και αυτής του ελευθέρου εμπορίου,  καθώς

και άλλη πρόσθετη δαπάνη που προκλήθηκε από την αιτία αυτή, θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Λαύριο 02.10.2017
Η συντάξασα

Γαϊτανιώ Μαργαρίτη
ΠΕ3 ΓΕΩΛΟΓΩΝ

Θεωρήθηκε
Λαύριο 02.10.2017

Η αναπλ. προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Λυδία Ιορδανίδου
ΠΕ1
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

(σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 17149/22.09.2017 αίτημα Γραφείου Κίνησης)

ΟΜΑΔΑ 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ

1.1 09134200-9 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 1,009 306.000 308.754,00

1.2 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη Λίτρο 1,210 1.920 2.323,20

ΣΥΝΟΛΟ 311.077,20

Φ.Π.Α. 24% 74.658,53

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 385.735,73

ΟΜΑΔΑ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ

2.1 09134200-9 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 1,009 168.000 169.512,00

2.2 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη Λίτρο 1,210 15.830 19.154,30

ΣΥΝΟΛΟ 188.666,30

Φ.Π.Α. 24% 45.279,91

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 233.946,21

ΟΜΑΔΑ 3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ

3.1 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρο 0,806 12.000 9.672,00

ΣΥΝΟΛΟ 9.672,00

Φ.Π.Α. 24% 2.321,28

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 11.993,28



ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

(σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.81/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου)

ΟΜΑΔΑ 4

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ

4.1 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρο 0,806 36.000 29.016,00

ΣΥΝΟΛΟ 29.016,00

Φ.Π.Α 24% 6.963,84

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 35.979,84

ΟΜΑΔΑ 5

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ

5.1 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη Λίτρο 1,210 5.500 6.655,00

ΣΥΝΟΛΟ 6.655,00

Φ.Π.Α 24% 1.597,20

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 8.252,20

ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

(σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.151/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου)

ΟΜΑΔΑ 6

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ

6.1 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρο 0,806 80.000 64.480,00

ΣΥΝΟΛΟ 64.480,00

Φ.Π.Α 24% 15.475,20

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6 79.955,20

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):  609.566,50 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%):  755.862,46 ΕΥΡΩ

Λαύριο 02.10.2017
Η συντάξασα

Γαϊτανιώ Μαργαρίτη
ΠΕ3 ΓΕΩΛΟΓΩΝ

Θεωρήθηκε
Λαύριο 02.10.2017

Η αναπλ. προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Λυδία Ιορδανίδου
ΠΕ1
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ και των ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» & «ΘΟΡΙΚΟΣ»

Δήμου Λαυρεωτικής  και περιλαμβάνει του όρους οι οποίοι σε συνδυασμό με τους όρους της

διακήρυξης καθορίζουν το  πλαίσιο με το οποίο θα εκτελεστεί η προμήθεια.

Προμηθευτής στη συνέχεια θα ονομάζεται ο μειοδότης -  μειοδότες που θα αναδειχθεί –

αναδειχθούν ύστερα από την διαδικασία του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,

για την εκτέλεση της προμήθειας.

Ο Ανάδοχος ή οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να υπογράψουν επιμέρους συμβάσεις με:  (α)  το Δήμο

Λαυρεωτικής, (β) το ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’, (γ) το ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’.

Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική,  σύμφωνα με τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων και

του Δήμου,  χωρίς η Αναθέτουσα Αρχή να υποχρεούται να προμηθευτεί όλα τα είδη ή όλες τις

ποσότητες των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 755.862,46 ευρώ συμπεριλαμβανομένου

του ΦΠΑ 24%.

Άρθρο 2

Η προμήθεια πραγματοποιείται σύμφωνα με:

1. Το Ν.  4412/16 (Α’  147)  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. 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»

3. Την από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ

Α΄18)



4. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»

5. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

6. Το Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010)  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

7. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

9. Το Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

10. Την αρ.  57654/23.05.2017 Υπουργική Απόφαση (Β’  1781)  «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης»

11. Την αρ. 56902/215/02.06.2017 Υπουργική Απόφαση (Β' 1924) του Υπουργού Οικονομίας &

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

Ειδικές διατάξεις

- Ο Ν.  3335/2005  (ΦΕΚ 94  Α/20-4-2005)  «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης

πετρελαιοειδών προϊόντων. - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης»

- Η απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 316/2010  «Προσαρμογή της Ελληνικής

Νομοθεσίας στο τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ προς την Οδηγία

2009/30 Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ. 501/Β/2012)

- Η απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 513/2004 «Προσαρμογή στην τεχνική

πρόοδο της απόφασης ΑΧΣ 291/2003» (ΦΕΚ 1149/Β/2005)

- Η απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 514/2004 «Πετρέλαιο κίνησης

προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (ΦΕΚ 1490/Β/2006)

- Η απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 460/2009 «Τροποποίηση της απόφασης

ΑΧΣ 92/2009  ‘’Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης ΑΧΣ αριθ.  514/2004  –

καύσιμα αυτοκινήτων –πετρέλαιο κίνησης – απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών’’ (ΦΕΚ

1490/Β/2006) καθώς και της απόφασης ΑΧΣ αριθ. 513/2004

- Η απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 510/2004) «Αμόλυβδη βενζίνη,

προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (ΦΕΚ 872/Β/2007)

- Η απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι

ελέγχου πετρελαίου θέρμανσης» (ΦΕΚ 1531/Β/2003)



Άρθρο 3

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειράν ισχύος είναι:

1. Η διακήρυξη της σύμβασης, όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.

2. Η Οικονομική Προσφορά του μειοδότη ή των μειοδοτών.

3. Η υπ’  αριθμ.21/2017  μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τα

παραρτήματα αυτής.

4. Κάθε συμπληρωματική πληροφορία που αφορά το πλαίσιο της διαδικασίας του

διαγωνισμού.

Άρθρο 4

Η προμήθεια θα διενεργηθεί με διαδικασία διαγωνισμού,  για ποσά άνω των ορίων,  με χρήση της

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με κριτήριο ανάθεσης το μεγαλύτερο

προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες,  επί τοις εκατό (%)  στη νόμιμα

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης,  όπως

αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου

της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

Άρθρο 5

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό

δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ. Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για τα είδη συγκεκριμένης ομάδας, προσκομίζει

εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%)  επί της συνολικής

προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς το ΦΠΑ) της συγκεκριμένης Ομάδας, με ανάλογη

στρογγυλοποίηση. Αναλυτικά:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ Εγγύηση
συμμετοχής

1.1 Πετρέλαιο κίνησης 308.754,00
6.222,00 €

1.2 Βενζίνη αμόλυβδη 2.323,20

ΟΜΑΔΑ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ Εγγύηση
συμμετοχής

2.1 Πετρέλαιο κίνησης 169.512,00
3.754,00 €

2.2 Βενζίνη αμόλυβδη 19.154,30



ΟΜΑΔΑ 3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ Εγγύηση
συμμετοχής

3.1 Πετρέλαιο θέρμανσης 9.672,00 193,50 €

ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ 4

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ Εγγύηση
συμμετοχής

4.1 Πετρέλαιο θέρμανσης 29.016,00 580,50 €

ΟΜΑΔΑ 5

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ Εγγύηση
συμμετοχής

5.1 Βενζίνη αμόλυβδη 6.655,00 133,50 €

ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ 6

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ Εγγύηση
συμμετοχής

6.1 Πετρέλαιο θέρμανσης 64.480,00 1.300,00 €

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση,  υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης,  το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό

(5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή των συμφωνητικών με τους Φορείς και

καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Για την εγγύηση «καλής εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν

νόμιμα στα κράτη -  μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα

κράτη-μέρη της ΣΔΣ 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. Αν

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών

και Δανείων,  τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο.

Άρθρο 6

Για τη συμμετοχή στη  διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται:



Α.  Να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα σχετικά άρθρα της παρούσας μελέτης και

της διακήρυξης του διαγωνισμού και να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους.

Β.  Να διαθέτουν τις προβλεπόμενες από το Ν.  3054/2002  (ΦΕΚ 230Α)  «Οργάνωση της αγοράς

πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, άδειες.

Γ. 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 τη διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται αναλυτικά στο

άρθρο 5 της με αρ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017, τ. Β΄) Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Άρθρο 7

Οι Οικονομικοί Φορείς όσο αφορά την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ τους,

για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται να προσκομίσουν Έντυπο Ε3, για τις

τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις.

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τα υπό

προμήθεια είδη (καύσιμα), κατά χρονικό διάστημα μικρότερο των (3) τριών ετών, τότε

υποβάλλει τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.

Άρθρο 8

Οι Οικονομικοί Φορείς όσο αφορά την ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ τους, για την

παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται:

Να διαθέτουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδεια λιανικής εμπορίας

πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

Να προσκομίσουν αντίγραφα συμβάσεων των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν

κατά την προηγούμενη τριετία, συνοδευόμενα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης (εάν ο αποδέκτης

είναι αναθέτουσα αρχή)  και βεβαίωση του αγοραστή ή,  εάν τούτο δεν είναι δυνατόν,  με απλή

δήλωση του οικονομικού φορέα ( εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας).

Άρθρο 9

Για όλα τα είδη καυσίμων η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθόλη

τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.

Η πληρωμή της αξίας των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά, και για το 100% της αξίας των καυσίμων

που παραδίδονται μετά την οριστική παραλαβή αυτών και την ύπαρξη των δικαιολογητικών που

ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 200  παρ.  4  του Ν.  4412/2016  κι εφόσον η Επιτροπή

Παραλαβής δε διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών.



Άρθρο 10

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180)

ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής

υποβολής των προσφορών στο σύστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του

ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη

λήξη της,  την προθεσμία κατά ανώτατο όριο ενενήντα (90)  ημερών,  χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να

έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις.  Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου

παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται,

εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει,  κατά περίπτωση,  αιτιολογημένα,  ότι η συνέχιση της

διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη

διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους,  εφόσον τους ζητηθεί

πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι.  Στην

τελευταία περίπτωση,  η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Άρθρο 11

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,  εντός είκοσι (20)

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται

έκπτωτος,  καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά.  Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της

παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 12

Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα καύσιμα είναι

σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης,  ότι έχουν τις

ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα

σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα

προορίζει ο Δήμος.

Οι φορείς διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσουν όταν διαπιστώσουν ότι

παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση



ν’ αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του δήμου κάθε ποσότητα καυσίμου που προμήθευσε, μέσα

σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη

προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό ειδών που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει

το 5% της αναληφθείσης προμήθειας.

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου προϊόντος και αποστολής στο Δήμο του

νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου προϊόντος επήλθε φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό και

στα μηχανήματα του δήμου, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες

αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.

Άρθρο 13

Η παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές του κάθε φορέα,

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές υποχρεούνται να παραδίδουν το προμηθευόμενα είδη στα

χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στα κτίρια του Δήμου Λαυρεωτικής και των Νομικών

Προσώπων με φροντίδα, μεταφορικά μέσα και έξοδα του αναδόχου, ανάλογα με τις προκύπτουσες

ανάγκες, κατόπιν σχετικής εντολής.

Τα αυτοκίνητα και μηχανήματα του Δήμου θα εφοδιάζονται με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη

αμόλυβδη,  απ’  ευθείας από τις εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων του προμηθευτή που θα

διαθέτουν αντλίες καυσίμου με μετρητή ακριβείας στην περίπτωση όπου η έδρα του πρατηρίου

υγρών καυσίμων είναι εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής. Σε διαφορετική

περίπτωση αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη,  σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό

πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή,  παράδοση των καυσίμων εντός των διοικητικών ορίων του

Δήμου.

Η παράδοση θα είναι άμεση, σε προκαθορισμένες ώρες που θα ορίσει κάθε φορέας και ο Ανάδοχος

θα δίνει προτεραιότητα στον ανεφοδιασμό των δομών του Δήμου.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με πετρέλαιο θέρμανσης τα κτίρια του Δήμου

τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σε περιόδους απεργιών που σχετίζονται µε την τροφοδοσία

καυσίμων (βυτιοφόρων, πρατηριούχων) να καλύπτει την τροφοδοσία του Δήμου κατά

προτεραιότητα.

Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει

μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Με κάθε παράδοση θα εκδίδονται δελτία αποστολής ανά ομάδα ειδών και στο τέλος κάθε μήνα θα

εκδίδονται αντίστοιχα τιμολόγια, σύμφωνα με τα εκδοθέντα δελτία αποστολής ανά ομάδα και με τις

τιμές σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του προμηθευτή.



Τα τιμολόγια θα συνοδεύονται από τα ημερήσια δελτία πιστοποίησης μέσης τιμής λιανικής

πώλησης του είδους.

Ο ΦΠΑ,  ο οποίος περιλαμβάνεται στη μέση λιανική τιμή,  θα αφαιρείται με εσωτερική αφαίρεση,

στη συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται και το δοθέν ποσοστό έκπτωσης και στο

προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

Άρθρο 14

Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι εκτιμούμενες ως μέγιστες απαραίτητες ποσότητες και είναι

ενδεικτικές, όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα εκτελούνται ανάλογα με τις

εκάστοτε ανάγκες,  είναι πολύ πιθανό να μη χρειαστούν να παραδοθούν στο σύνολό τους,  οι

εκτιμώμενες ως μέγιστες ποσότητες. Για το λόγο αυτό σε περίπτωση που οι ανάγκες δεν επιβάλλουν

την προμήθεια των ολόκληρων προκηρυσσόμενων ποσοτήτων ο ανάδοχος δεν δικαιούται να

αξιώσει αποζημίωση.

Επίσης σε περίπτωση μείωσης των τιμών των καυσίμων και αυξημένων αναγκών είναι δυνατόν να

αυξηθούν οι ποσότητες μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας χωρίς όμως την

υπέρβαση του.

Άρθρο 15

Τα καύσιμα θα είναι αρίστης ποιότητας, όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια και

σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία.

Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό

και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμειξη με πετρέλαιο θέρμανσης.

Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.)

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει τα προσφερόμενα είδη και να στείλει αυτά σε

οποιαδήποτε κατά την κρίση του εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών,

με δαπάνη των προμηθευτών.

Άρθρο 16

Σημεία παράδοσης  του πετρελαίου θέρμανσης ορίζονται τα κατωτέρω:

Για το Δήμο Λαυρεωτικής

1.  Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας (Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, αρ.37, Κερατέα)

Για το Νομικό Πρόσωπο «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής

1. 1ος Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου (οδός Στράβωνος, Λαύριο)

2.
2ος Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου (οδός Στράβωνος & Ανωνύμων,

Λαύριο)



3. ΚΑΠΗ Δημοτικής Ενότητας Κερατέας (οδός Ευεργέτη Κων/νου Α. Πρίφτη, Κερατέα)

4. ΚΑΠΗ Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής (Ελ. Βενιζέλου & Φωκ. Νέγρη, Λαύριο)

5. Έδρα διοικητικών υπηρεσιών ΝΠΔΔ (Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, αρ.37, Κερατέα)

6. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» (οδός Αθηνάς, αρ. 29, Λαύριο)

Για το Νομικό Πρόσωπο «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής

1. Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου (Άνω Όρια, Λαύριο)

2. Κλειστό Γυμναστήριο Κερατέας ( Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, αρ. 2 Κερατέα)

3. Πολιτιστικό Κέντρο Κερατέας (οδός Στ. Ρώμα, αρ. 12, Κερατέα)

4. Παλαιό Μηχανουργείο Λαυρίου

5. Δημοτικό Στάδιο Κερατέας (Λεωφόρος Αθηνών-Σουνίου 53)

Άρθρο 17

Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες, φόροι, κηρύκεια, τέλη, δικαιώματα, χαρτόσημα, καθώς και

οι κρατήσεις:

α) Φόρος Εισοδήματος 1%,

β)  Κράτηση 0,06%,  υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,  η οποία

υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της σύμβασης (άρθρο 375,

«άρθρο 26 περ. 7 Ν. 4412/2016 - Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016),

γ)  Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η οποία υπολογίζεται επί

της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν.  4412/2016 περ.  3 άρθρο 350 -

Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016 και Κ.Υ.Α 1191/14-03-2017- Φ.Ε.Κ 969/Β΄/22-03-2017),

δ) Κράτηση υπέρ του Δημοσίου σε ποσοστό 0,02% επί της αξίας,  πλην ΦΠΑ,  της αρχικής και κάθε

συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή

από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων

Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016,

καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν επιβάλλεται από τον Νόμο.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%  και

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Λαύριο 02.10.2017
Η συντάξασα

Γαϊτανιώ Μαργαρίτη
ΠΕ3 ΓΕΩΛΟΓΩΝ

Θεωρήθηκε
Λαύριο 02.10.2017

Η αναπλ. προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Λυδία Ιορδανίδου
ΠΕ1
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το

πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων

θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Ειδικότερα, το πετρέλαιο

θέρμανσης 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 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 έχει χρώμα κόκκινο και 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 απόφαση 467/2002 παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες:

Πίνακας 3.1
Όρια Μέθοδοι

Παράμετρος Μονάδες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου
Δείκτης κετανίου 40 - EN ISO 4264

Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3 Να αναφέρεται EN ISO 3675
EN ISO 12185/1996

Σημείο ανάφλεξης oC 55 - EN 22719

Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος
απόσταξης

% m/m - 0,30 EN ISO 10370



Τέφρα % m/m - 0,02 EN ISO 6245

Νερό και υπόστημα % v/v - 0,10 ASTM D1796

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (α) Κλάση 3 EN ISO 2160

Περιεκτικότητα σε θείο % m/m - 0,20 EN ISO 14596
EN ISO 8754
EN 24260

Ιξώδες στους 40 oC mm2/s 6 EN ISO 3104

Απόσταξη: Απόσταγμα στους 350 oC % (v/v/) 85 - Pr EN ISO 3405: 1998
Πίνακας 3.2

Όρια Μέθοδος
Παράμετρος Μονάδα Κατηγορία Α Κατηγορία Β ελέγχου
Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου (CFPP) oC - -5 EN 116

Σημείο ροής oC 0 -9 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 3.3

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 και 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).

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί

το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων

Diesel. Ειδικότερα, 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 1.1
Όρια Μέθοδοι

Παράμετρος Μονάδες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου
Δείκτης κετανίου 46,0 - EN ISO 4264
Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3 820 845 EN ISO 3675

EN ISO 12185/1996
Σημείο ανάφλεξης oC 55 - EN 22719
Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος
απόσταξης)

% m/m - 0,30 (α) EN ISO 10370

Τέφρα % m/m - 0,01 EN ISO 6245
Νερό mg/kg - 200 Pr EN ISO 12937: 1996
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος Κλάση 1 EN ISO 2160
Αντοχή στην οξείδωση g/m3 - 25 EN ISO 12205
Αιωρούμενα σωματίδια mg/kg - 24 EN ISO 12662
Λιπαντικότητα, διορθωμένη διάμετρος φθοράς
σφαιριδίου

μm - 460 ISO 12156-1

(wsd 1,4) στους 60 oC
Ιξώδες στους 40 oC mm2/s 2,00 4,50 EN ISO 3104
Απόσταξη:
Απόσταγμα στους 250 oC % (v/v) - 65 Pr EN ISO 3405: 1998
Απόσταγμα στους 350 oC % (v/v) 85 - Pr EN ISO 3405: 1998
Απόσταγμα 95 % (v/v) (β) oC - 360 EN ISO 3405: 1988 (γ)



 (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 1.2
Όρια Μέθοδος

Παράμετρος Μονάδα Κατηγορία Α (β) Κατηγορία C (β) ελέγχου
Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου
(CFPP) (α)

oC +5 -5 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 1.3
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 - Determination 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
PrEN ISO 12937: 1996 Petroleum products – Determination of water – Coulometric Karl Fisher titration

method
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.

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί

η αμόλυβδη βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους

βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη

θα έχει το φυσικό της χρώμα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για την εύκολη

ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων η αμόλυβδη βενζίνη θα

ιχνηθετείται με κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και ο

ποσοτικός προσδιορισμός της κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην μέθοδο ΙΡ 298/92.

Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αμόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η

χρήση προσθέτων. Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον

και στους κινητήρες.

Η προσθήκη θα γίνεται με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την

αποτελεσματικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Οι εταιρείες προς ενημέρωση,  αλλά και για τη δυνατότητα ελέγχου της παρουσίας του

προσθέτου στη βενζίνη, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του

Κράτους λεπτομερή στοιχεία του προσθέτου, όπως τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά, τη χημική

του σύνθεση, το ποσοστό με το οποίο προστίθεται στο καύσιμο, μέθοδο ελέγχου, τις βελτιώσεις τις

οποίες επιφέρει, τα αποτελέσματα εργαστηριακών και μηχανικών δοκιμών, πιστοποιητικό

μηχανικών δοκιμών, τα δεδομένα ασφαλείας, δήλωση της εταιρείας αν το πρόσθετο

χρησιμοποιείται σε χώρες της Ε. Ε. ή καταγωγής ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία

ΕΟΧ. Η τήρηση των στοιχείων του προσθέτου θα γίνεται κατά τρόπο εμπιστευτικό.

Για την προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η

προσθήκη στην αμόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου.

Για τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της χρησιμοποιούμενης

αιθανόλης Δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM

D 1613/1991.

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 2.1
Όρια Μέθοδοι

Παράμετρος Μονάδες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου
Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3  720 775 EN ISO 3675

EN ISO 12185/1996
Περιεχόμενα κομιώδη Mg/100m

l
- 5 EN ISO 6246

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3h στους 50o

C)
Κλάση 1 EN ISO 2160

Αντοχή στην οξείδωση Λεπτά 360 - EN ISO 7536
Εμφάνιση Καθαρό και διαυγές Οπτική παρατήρηση

Πίνακας 2.2
Παράμετρος Μονάδες Όρια Μέθοδοι

Κλάση Α (α) Κλάση C
(α)

Κλάση C1

(α)
ελέγχου

Τάση ατμών Ελάχ. 45,0 50,0 50,0 EN 12/1993
kg/m3  Μεγ. 60,0 80,0 80,0 Pr EN 13016-

1:1997 (DVPE) (γ)
% απόσταγμα στους 70 oC Ε70 % (v/v) Ελάχ. 20,0 22,0 22,0 Pr EN ISO

3405:1998
% (v/v) Μεγ. 48,0 50,0 50,0 (δ)

% απόσταγμα στους 100 oC Ε100 % (v/v) Ελάχ. 46,0 46,0 46,0
% (v/v) Μεγ. - 71,0 71,0 (δ)

% απόσταγμα στους 150 oC Ε150 % (v/v) Ελάχ. 75,0 75,0 75,0
% (v/v) Μεγ. - - -

Τέλος απόσταξης oC Μεγ. 210 210 210 Pr EN ISO
3405:1998

Υπόλειμμα απόσταξης % (v/v) Μεγ. 2 2 2 Pr EN ISO
3405:1998

Δείκτης απόσταξης (VLI)
(10VP+7E70) (β) Μεγ.  - - 1.050
(α)  Κλάση Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 5 έως 30 / 9 κάθε έτους.

Κλάση C (Χειμερινή περίοδος) :              Από 1 / 11 έως 31 / 3 κάθε έτους.
Κλάση C1 (Μεταβατικές περίοδοι) : Ισχύει για τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο.
Με απόφαση της Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους, σε κρίσιμες

περιόδους, δύναται η C1 να παρατείνεται και για τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο.
(β) όπου: VP = Τάση ατμών
Ε70 = απόσταγμα στους 70ο C.
Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο από την έναρξη ισχύος των εποχιακών προδιαγραφών,  η
διάθεση στην αγορά, κατ’ ανοχή, βενζίνης με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης περιόδου για
την εξάντληση τυχόν αποθεμάτων.  Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια,  τα οποία οφείλουν να
παραδίδουν βενζίνη με τα χαρακτηριστικά της κανονικής περιόδου, όπως καθορίζονται στον
ανωτέρω πίνακα.
(γ) Η περίοδος Pr EN 13016-1:1997 θα χρησιμοποιείται μόνο όταν πρόκειται να υπολογιστεί το VLI.
(δ)  Βλέπε παραρτήματα Ι και ΙΙΙ του άρθρου 9  της Απόφασης 2/2000  του Ανωτάτου Χημικού
Συμβουλίου (εναρμόνιση της Οδηγίας 98/70).

Επίσης,  σημειώνεται ότι όλες οι μέθοδοι ελέγχου που αναφέρονται στους πίνακες 1  και 2

περιλαμβάνουν δεδομένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, τα αποτελέσματα των

εξετάσεων θα αξιολογούνται σύμφωνα με τη μέθοδο EN ISO 4259: 1995.

Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω πίνακες

παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:



Πίνακας 2.3
Πρότυπο Τίτλος
EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test.
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 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of
density or relative density - Hydrometer method.

EN ISO 4259: 1995 Petroleum products – Determination and application of precision data in
relation to methods of test. (ISO 4259:1992, including Cor. 1: 1993).

EN ISO 6246 Petroleum products – Gum content of light and middle distillate fuels – Jet
evaporation method.

EN ISO 7536 Gasoline – Determination of oxidation stability – Induction period method.
EN ISO 12185 Crude petroleum and petroleum products - Determination of density -

oscillating - U- tube method.
PrEN 13016-1: 1997
(DVPE)

Liquid petroleum products – vapour pressure – Part 1: Determination of air
saturated vapour pressure (ASVP).

EN 12: 1993 Liquid petroleum products – Determination of Reid vapour – Wet method.

Η δειγματοληψία της αμόλυβδης βενζίνης 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.

Λαύριο 02.10.2017
Η συντάξασα

Γαϊτανιώ Μαργαρίτη
ΠΕ3 ΓΕΩΛΟΓΩΝ

Θεωρήθηκε
Λαύριο 02.10.2017

Η αναπλ. προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Λυδία Ιορδανίδου
ΠΕ1



Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Στοιχεία προσφέροντος

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

ΕΔΡΑ: ΟΔΟΣ: ΑΡ.:

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

ΤΗΛ.: FAX: E-MAIL:

ΟΜΑΔΑ 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1.1 09134200-9 Πετρέλαιο κίνησης

1.2 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη

Ημερομηνία:……….…….……….

Ο προσφέρων



Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Στοιχεία προσφέροντος

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

ΕΔΡΑ: ΟΔΟΣ: ΑΡ.:

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

ΤΗΛ.: FAX: E-MAIL:

ΟΜΑΔΑ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

2.1 09134200-9 Πετρέλαιο κίνησης

2.2 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη

Ημερομηνία:……….…….……….

Ο προσφέρων



Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Στοιχεία προσφέροντος

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

ΕΔΡΑ: ΟΔΟΣ: ΑΡ.:

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

ΤΗΛ.: FAX: E-MAIL:

ΟΜΑΔΑ 3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

3.1 09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Ημερομηνία:……….…….……….

Ο προσφέρων



Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Στοιχεία προσφέροντος

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

ΕΔΡΑ: ΟΔΟΣ: ΑΡ.:

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

ΤΗΛ.: FAX: E-MAIL:

ΟΜΑΔΑ 4

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

4.1 09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Ημερομηνία:……….…….……….

Ο προσφέρων



Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Στοιχεία προσφέροντος

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

ΕΔΡΑ: ΟΔΟΣ: ΑΡ.:

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

ΤΗΛ.: FAX: E-MAIL:

ΟΜΑΔΑ 5

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

5.1 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Ημερομηνία:……….…….……….

Ο προσφέρων



Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Στοιχεία προσφέροντος

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

ΕΔΡΑ: ΟΔΟΣ: ΑΡ.:

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

ΤΗΛ.: FAX: E-MAIL:

ΟΜΑΔΑ 6

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

6.1 09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Ημερομηνία:……….…….……….

Ο προσφέρων



Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).............................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .........................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ:

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)

.......................…………………………………..

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)

.......................…………………………………..

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)

.......................…………………………………..5

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .....................

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6

της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση

1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν.
4281/2014).
4   ο.π. υποσ. 3.
5  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του
πδ 118/2007.



της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από

μέρους μας αντίρρηση,  αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της

απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9.

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση

εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον

πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο

οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς,  σύμφωνα με το

άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση

ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας

και το ποσό της παρούσας,  δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να

εκδίδουμε11.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα
της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται
προσφορά.
8  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά
τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης
(άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
10  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
11  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των

ευρώ………………………………………………………………………..4

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ:

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται

με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/  της υπ αριθ .....  σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”,

1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4  Όπως υποσημείωση 3.
5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.



σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από

μέρους μας αντίρρηση,  αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της

απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της

σύμβασης8)

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον

πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας

και το ποσό της παρούσας,  δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να

εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ
118/2007.
7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
8  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο
που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή
μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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