ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Μεσολογγι:07-09-2018
Αρ.Πρωτ.:15498

ΜΕΛΕΤΗ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –άνω των ορίων- ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΤΟΥ Ν. 4412/16)

Αρ.Μελέτης :24/2018
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # 60.000,00€# (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
 Η τιμή π ροσφοράς θα δοθεί με π οσοστό έκπ τωσης επ ί τοις εκατό (%) επ ί της
εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής π ώλησης έκαστου είδους, του
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπ ουργείου Ανάπ τυξης και
Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) για τον Νομό
Αιτωλοακαρνανίας, κατά την ημέρα π αράδοσης αυτού και π ου θα αντιστοιχεί σε
κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (π ετρέλαιο κίνησης, βενζίνη
αμόλυβδη).
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
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Τεχνική Έκθεση
Τεχνικές Προδιαγραφές
Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Δαπάνης
Έντυπο Οικονομικής προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ& ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αρ.μελέτης :24/2018

Μεσολόγγι:07-09-2018

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η Μελέτη αυτή συντάσσεται από το Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και αναφέρεται στην
προμήθεια καυσίμων δηλαδή πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης, για να καλύψει
τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου έως την ολοκλήρωση της
διαγωνιστικής διαδικασίας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού (άνω των ορίων)
διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ,ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ» (Α/Α
63209)
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής:


ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Φ.Μ. 998505846
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31, 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Δ.Ο.Υ.

O κωδικοί αριθμοί CPV είναι:
 Πετρέλαιο Κίνησης: CPV 09134100-8
 Βενζίνη Αμόλυβδη: CPV 09132100-4

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του
κώδικα Δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/2006),όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του
Ν.3850/2010-Πρόγραμμα Καλλικράτης, του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α
87/2010), του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 112/2010) του Ν.
4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 143/2014), του ΠΔ
28/2015 «Κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»
(ΦΕΚ Α 34/2015), του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α 147/2016),
καθώς και με όλες τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του
διαγωνισμού.
Για τα τεχνικά θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς
πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 230/2002), των Κ.Υ.Α. 354/2000 και
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355/2000 με τις οποίες εγκρίνονται οι αντίστοιχες αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού
Συμβουλίου του Γενικού Χημείου του Κράτους « Πετρέλαιο κίνησης, Αμόλυβδη βενζίνη,
προδιαγραφές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Β 410/2001) της Κ.Υ.Α. 467/2002 με την οποία
εγκρίνεται η αντίστοιχη απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου του Γενικού
Χημείου του Κράτους» Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης «
(ΦΕΚ Β 1531/2003, της Υ.Α. 1450/550/1982 «Καθορισμός καταναλώσεων καυσίμων και
λιπαντικών των κρατικών αυτοκινήτων, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών κ.λ.π.» ΦΕΚ Β93/1982),
οχήματα των υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ Β 376/2000), της Κ.Υ.Α.
129/2534/2010 «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου κυβισμού Κρατικών
αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις με τα κρατικά αυτοκίνητα» (ΦΕΚ Β 108/2010) της
Κ.Υ.Α. 1232/1991 «Όροι που πρέπει να πληροί το νερό που χρησιμοποιείται για την
αναπλήρωση του ηλεκτρολύτη των συσσωρευτών μολύβδου (μπαταρίες αυτοκινήτου)»
(ΦΕΚ Β 25/1992).
Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται, , στις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσης μελέτης.
Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται ως εξής:
Το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη θα παραδίδονται επί των οχημάτων στις
εγκαταστάσεις του προμηθευτή ή στο πρατήριο του.
Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι απαγορεύεται να παραμένει κλειστό το πρατήριο του
προμηθευτή ή να διακόπτει την τροφοδοσία υγρών καυσίμων για οποιοδήποτε
λόγο, πέραν των 24 ωρών συνεχόμενα. Σε περίπτωση που το πρατήριο
αδυνατεί προσωρινά να ανεφοδιάσει τα οχήματα, τότε ο ανάδοχος
αναλαμβάνει την ευθύνη με υπεύθυνη δήλωσή του για την έγκαιρη, σωστή και
χωρίς οποιαδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση
των καυσίμων
Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των #60.000,00€# συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24% με τον αντίστοιχο ΚΑΕ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού Οικονομικού
έτους 2018, και προβλέπεται να καλυφτεί από ιδίους πόρους .
Αναλυτικά:

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Α/Α

Κ.Α.

1.

20.6641.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟ (€)
60.000,00€
60.000,00€

 Η τιμή προσφοράς θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της
εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) για τον Νομό
Αιτωλοακαρνανίας, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε
κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη
αμόλυβδη).
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Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το
5% (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014).

Μεσολόγγι 07-09-2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αρ.μελέτης :24/2018

Μεσολόγγι: 07-09-2018

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Τα προς προµήθεια καύσιµα θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, απαλλαγµένα από
ξένα σώµατα και προσµίξεις, καθώς και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπουργείου
Οικονοµικών και τις σχετικές Αγορανοµικές διατάξεις.
Ειδικότερα:
1. Πετρέλαιο κίνησης Diesel, Θα έχει
προδιαγραφές σύμφωνα με τις K.Y.A: 460/2009/10 (ΦEK 67/B/28-01 -2010)
- 514/2004/06 (ΦEK 1490/B/09-10-2006)
- 513/2004/05 (ΦEK 1149/B/2005)
- 291/2003/04 (ΦEK 332/B/2004)
- 355/2000/01 (ΦEK 410/B/2001)

Σύμφωνα με ανωτέρω θα πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι:
Γενικές Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών Για το πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην
ελληνική επικράτεια εφαρμόζονται οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι δοκιμών που
καταγράφονται στον Πίνακα 1 της παρούσας.

1. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, για τον προσδιορισμό του αριθμού κετανίου μπορούν να
χρησιμοποιηθούν έγκυρες εναλλακτικές μέθοδοι, οι οποίες διαθέτουν έγκυρη δήλωση
αξιοπιστίας, σε συμφωνία με το ENISO4259 και για τις οποίες υπάρχει τεκμηριωμένη
αξιοπιστία τουλάχιστον ίση με αυτή της μεθόδου αναφοράς ENISO5165. Το λαμβανόμενο
από εναλλακτική μέθοδο αποτέλεσμα να έχει σχέση με το αποτέλεσμα της μεθόδου
αναφοράς δυνάμενη να αποδειχθεί.
2. Για τον υπολογισμό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα και τα αποστάγματα 10%,
50%, 90% v/v.
3. Σε περίπτωση διαφωνίας θα χρησιμοποιείται η μέθοδος ENISO 3675
4. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ορίζονται ως πολυκυκλικοί αρωματικοί
υδρογονάνθρακες το σύνολο των περιεχόμενων αρωματικών υδρογονανθράκων μείον τους
περιεχόμενους μονοαρωματικούς υδρογονάνθρακες, όταν και οι δυο προσδιορίζονται με τη
μέθοδο EN 12916.
5. H μέθοδος EN 12916 δεν είναι δυνατόν να διαχωρίσει πολυκυκλικούς
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αρωματικούς υδρογονανθρακες και μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων.
Περιεκτικότητα σε
θείο(9)

mg/kg

-

350 (μέχρι
31.12.2004) ή 50

10

EN ISO 20846
EN ISO 20847
(10)
EN ISO 20884

5
5

-

EN ISO 20846
EN ISO 20884
EN ISO 2719

% m/m

-

0,30 (11)

EN ISO 10370

% m/m J

-

0,01

EN ISO 6245

-

200

EN ISO 12937

mg/kg
Αιωρούμενα
σωματίδια
Διάβρωση χάλκινου
Διαβάθμιση
ελάσματος (3 ώρες σε
50 οC

-

24

EN 12662

Αντοχή στην
οξείδωση
Λιπαντικότητα
Διορθωμένη

-

25

-

460

2
,
0
0

4,50

Σημείο
Ανάφλεξης
Ανθρακούχο
υπόλειμμα (επί 10%
υπολείμματος
αποστάξεως)
Τέφρα
Νερό

oC

mg/kg

g/m3

Κλάση
1

EN ISO 2160

EN ISO 12205

Διάμετρος
Φθοράς

µm

EN ISO 121561

Σφαιριδίου
(wsd 1,4) στους
60°0
Ιξώδες στους 40°0

mm2/s

EN ISO 3104

Σημείωση: Οι παράμετροι που είναι υπογραμμισμένες αναφέρονται στην οδηγία
98/70/EK και στην τροποποίηση της 2003/17/EK.
5.4 Απαιτήσεις εξαρτώμενες από τις κλιματολογικές συνθήκες.
6. Οι μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EΛOT
EN14214.
7. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της αποφ. AXΣ 291/2003 το αργότερο από
την 1η Ιανουαρίου 2005, πρέπει να διατίθεται στην αγορά και να είναι διαθέσιμο σε
κατάλληλα ισόρροπη γεωγραφική βάση, στην ελληνική επικράτεια, ντίζελ με μέγιστη
περιεκτικότητα σε θείο 10mg/kg. Επιπλέον, και με την επιφύλαξη της επανεξέτασης που
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προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/17/EK, μέχρι την 1η Ιανουαρίου
2009, όλα τα καύσιμα ντίζελ που διατίθενται στην αγορά, στην ελληνική επικράτεια, πρέπει να
έχουν μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg.
8. Σε περίπτωση αμφισβήτησης η μέθοδος EN ISO20847 δεν είναι κατάλληλη ως μέθοδος
αναφοράς.
9. Το όριο ανθρακούχου υπολείμματος (0,3% m/mμέγιστο) ισχύει για πετρέλαιο στο οποίο δεν
έχει γίνει προσθήκη βελτιωτικού καύσεως. Στις περιπτώσεις που το ευρισκόμενο
ποσοστό του ανθρακούχου υπολείμματος είναι μεγαλύτερο από το ανώτερο όριο, θα
πρέπει να γίνεται ανίχνευση παρουσίας νιτρικών παραγώγων με τη βοήθεια της μεθόδου
EN ISO13759. Όταν διαπιστώνεται η παρουσία βελτιωτικού καύσεως, τότε θα
λαμβάνεται υπόψη το όριο αυτό 0,30% m/mμέγιστο ανθρακούχο υπολείμματος προ της
προσθήκης βελτιωτικών.
Το πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην ελληνική επικράτεια, ως προς το σημείο
απόφραξης ψυχρού φίλτρου (CFPP), για την χρονική περίοδο από 1 Απριλίου έως 30
Σεπτεμβρίου (θερινή περίοδος) είναι κάσης Α, ενώ για τη χρονική περίοδο από 1 Οκτωβρίου έως
31 Μαρτίου (χειμερινή περίοδος) είναι κλάσης C, όπως προδιαγράφονται στον πίνακα 2 της
παρούσας. 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.
Πίνακας 2: Απαιτήσεις εξαρτώμενες από τις κλιματολογικές συνθήκες
Παράμετρος
Μονάδα
Όρια
Κλάση
Κλάση C
A

oC
Θερμοκρασία
αποφράξεως ψυχρού
φίλτρου (CFPP)

+5

-5

Μέθοδος

EN 116

2. Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων
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
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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 1
Όρια

Μέθοδοι

Παράμετρος

Μονάδες Ελαχ.

Μεγ.

ελέγχου

Πυκνότητα στους 15 oC

kg/m3

775

EN ISO 3675

720

EN ISO 12185/1996
Περιεχόμενα κομιώδη

Mg/100ml -

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3h στους 50o C)
Αντοχή στην οξείδωση
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Κλάση 1
Λεπτά

Εμφάνιση

360

EN ISO 6246
EN ISO 2160

-

Καθαρό και διαυγές

EN ISO 7536
Οπτική παρατήρηση

Πίνακας 2
Παράμετρος

Μονάδες

Όρια
Κλάση Α
(α)

Τάση ατμών
kg/m3

% απόσταγμα στους 70 oC Ε70 % (v/v)

% (v/v)
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Μέθοδοι

Κλάση C
(α)

Κλάση C1 (α) ελέγχου

Ελάχ. 45,0

50,0

50,0

EN 12/1993

Μεγ.

60,0

80,0

80,0

Pr EN
130161:1997
(DVPE) (γ)

Ελάχ. 20,0

22,0

22,0

Pr EN ISO
3405:1998

Μεγ.

50,0

50,0

(δ)

48,0

% απόσταγμα στους 100 oC
Ε100

% (v/v)

Ελάχ. 46,0

46,0

46,0

% (v/v)

Μεγ.

71,0

71,0

% (v/v)

Ελάχ. 75,0

75,0

75,0

% (v/v)

Μεγ.

-

-

-

Τέλος απόσταξης

o

Μεγ.

210

210

210

Pr EN ISO
3405:1998

Υπόλειμμα απόσταξης

% (v/v)

Μεγ.

2

2

2

Pr EN ISO
3405:1998

Μεγ.

-

-

1.050

% απόσταγμα στους 150 oC
Ε150

C

-

(δ)

Δείκτης απόσταξης (VLI)
(10VP+7E70) (β)

(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.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
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PrEN ISO 3405:1998 Petroleum products - Determination of distillation characteristics.
(ISO/DIS 3405:1998)
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 Liquid petroleum products – vapour pressure – Part 1: Determination of air
(DVPE)
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.

Μεσολόγγι 07-09-2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αρ.μελέτης :24/2018

Μεσολόγγι: 07/09/2018

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1Ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Αντικείµενο της παρούσας συγγραφής είναι ο καθορισµός των όρων βάσει των οποίων θα
διενεργηθεί από το ∆ήµο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου η προµήθεια καυσίμων για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου έως την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας
ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ
ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –άνω των ορίων- ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΤΟΥ Ν. 4412/16)
«)

Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις:
1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
3. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
4. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του
άρθρου 1,
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5. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές»,
6. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
7. Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
8. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
9. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
10. ου άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού
Εσωτερικών2
11. Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
12. Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
13. Του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα”,
14. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
15. Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
16. Της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ.
Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
17. Ν. 4555/2018
18. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Άρθρο 3Ο
Γενικοί κανόνες
Σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, Προσφυγή στη διαδικασία συνοπτικού
διαγωνισμού επιτρέπεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής όταν η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των
εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α, για δημόσιες συμβάσεις έργων μελετών,
προμηθειών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών .
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4412/2016. Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους
οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας
την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της Προστασίας του δημόσιου
συμφέροντος, της Προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του
ανταγωνισμού και της Προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου
ανάπτυξης. Λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα
των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
των διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό Δημοσίων πόρων.
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Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4412/2016 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) ανάρτηση εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των
χιλίων (1.000,00) ευρώ(άνευ Φ.Π.Α) και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016. Σχετικά με την τιμή ορισμένων αγαθών ή την
αμοιβή ορισμένων υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές βασίζουν την ανάθεση των δημοσίων
συμβάσεων στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής
προσδιορίζεται βάσει της τιμής ή του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστουςαποτελεσματικότητας, όπως της κοστολόγησης του κύκλου ζωής, και μπορεί να
περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων.
Στα κριτήρια αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται:
α).Η ποιότητα, περιλαμβανομένης της τεχνικής αξίας, τα αισθητικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά, η προσβασιμότητα, ο σχεδιασμός για όλους τους χρήστες, τα κοινωνικά,
περιβαλλοντικά και καινοτόμα χαρακτηριστικά και η εμπορία και οι σχετικοί όροι,
β).Η οργάνωση, τα προσόντα και η εμπειρία του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η
εκτέλεση της σύμβασης, στην περίπτωση που η ποιότητα του διατεθέντος προσωπικού
μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στο επίπεδο εκτέλεσης της σύμβασης.
γ). Η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική υποστήριξη.
δ). Οι όροι παράδοσης, όπως, η ημερομηνία παράδοσης, η διαδικασία και η προθεσμία
παράδοσης ή η προθεσμία ολοκλήρωσης ή περαίωσης.
Οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν: τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, για να
εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο, επάρκεια της προτεινόμενης
ομάδας μελέτης, ευκολία κατασκευής της τεχνικής λύσης και εκτίμηση δαπάνης, επιπλέον
ορθότητα αντίληψης του αντικειμένου και των απαιτήσεων της σύμβασης, επιτυχής
επισήμανση προβλημάτων κατά την υλοποίηση και διαμόρφωση κατάλληλων προτάσεων
για την επίλυσή τους, αποτελεσματική επικοινωνία του οικονομικού φορέα με την
αναθέτουσα αρχή, απαραίτητα εργαλεία υποστήριξης της εφαρμογής της κ.α.
Σύμφωνα με το άρθρο 73 Λόγοι αποκλεισμού παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016 εάν δεν
προσκομίσουν οι οικονομικοί φορείς ως δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης α). απόσπασμα ποινικού μητρώου, β).πιστοποιητικό φορολογικής
ενημερότητας και γ).πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Επιπλέον όταν πρόκειται
για νομικά πρόσωπα, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν επιπρόσθετα
δικαιολογητικά και συγκεκριμένα τα απαραίτητα νομιμοποιημένα έγγραφα (καταστατικό,
ΦΕΚ κλπ) ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ
κ.λ.π (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016 κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων.
Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών.
Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016 κατακύρωση –σύναψη σύμβασης.
Σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016 επιλογή διαδικασιών για δημόσιες συμβάσεις
κάτω των ορίων.
Σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016 έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης κάτω
των ορίων.
Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία
σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κάτω από 60.000,00 € (χωρίς
Φ.Π.Α)-Παράβολο.
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Σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 Τρόπος πληρωμής-απαιτούμενα
δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου.
Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων. («γνωμοδοτικά όργανα»-συγκρότηση επιτροπών από αρμόδιο
όργανο).
Σύμφωνα με το άρθρο 377 παρ.1 περίπτωση (38) 2016 Καταργούμενες διατάξεις –
Ανάθεση &
έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών –υπηρεσιών με απόφαση Δημάρχου.
Σύμφωνα με το άρθρο 379 του Ν.4412/2016 Έναρξη ισχύος του νόμου.

άρθρο 4ο
Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
Α) Τεχνική Έκθεση
Β) Τεχνικές Προδιαγραφές
Γ) Συγγραφή Υποχρεώσεων
Δ) Αναλυτικός Ενδεικτικός Πίνακας
Ε) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Άρθρο 5ο
Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους όρους της παρούσας μελέτης , πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής, και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), επί
της μέσης διαμορφούμενης λιανικής τιμής των υγρών καυσίμων την ημέρα παράδοσης,
όπως αυτή υπολογίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Ν. Αιτωλ/νιας.

Άρθρο 6ο
Διάρκεια της σύµβασης
Η σύµβαση αφορά την προµήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου έως την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας
ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού (άνω των ορίων)
και αφορά συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα, με την προϋπόθεση της επάρκειας διαθέσιμων ποσοτήτων και έως την
ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας.
Άρθρο 7°
Σταθερότητα τιμών
Το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς θα είναι σταθερό και αµετάβλητο καθ' όλη τη
14

διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για κανένα
λόγο.
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά µε χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής που
θα εκδίδονται µετά την παραλαβή των ειδών κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής υπογράψει
το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Εγγυήσεις
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Η εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., ή στα κράτη - μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997
(Φ.Ε.Κ. 139 τ. Α΄/1997) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορεί, επίσης, να εκδοθεί από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρασχεθεί με γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, ο
εκδώσας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε
αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα, πρέπει να συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 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. Σε περίπτωση που συμφωνηθεί οιασδήποτε μορφής παράταση, τότε θα
παρατείνεται και ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής του αντίστοιχου σταδίου.
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια των ειδών ή του ενιαίου τμήματος
αυτών, υποχρεούται να προσκομίσει με την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής
αξίας, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72, του Ν.
4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει:
• Την ημερομηνία έκδοσης.
• Τον χρόνο ισχύος, ο οποίος θα είναι ίσος με τον χρόνο παράδοσης πλέον
ενός μηνός.
• Τον εκδότη.
• Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται.
• Τον αριθμό της εγγύησης.
• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
• Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
• Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.
• Τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
• Την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης.
• Τους όρους ότι:
I) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως,
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II) Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση,
III) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου,
Κατάπτωση της εγγύησης επέρχεται σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχτεί έκπτωτος,
λόγω αδυναμίας του στην εκτέλεση της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβαση
Άρθρο 9ο
Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισµού – Υπογραφή σύµβασης
1. Στην απόφαση κατακύρωσης ενσωµατώνονται τα αποτελέσµατα του σταδίου
αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας και του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
2. Η απόφαση κατακύρωσης, θα ανακοινωθεί εγγράφως µε απόδειξη παραλαβής, σε όλους
τους προσφέροντες, άλλως δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα.
3. Μετά την επέλευση των έννοµων συνεπειών της απόφασης κατακύρωσης, κοινοποιείται
στον ανάδοχο πρόσκληση, σύµφωνα µε την οποία υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 20
ηµέρες το αργότερο από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης και της
πρόσκλησης για την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, προσκοµίζοντας και εγγύηση
καλής εκτέλεσης . Η σύµβαση υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.
4. 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 (Α΄ 147).
5. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται,
όπως προσφορά, πρόσκληση και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων
σφαλµάτων ή παραδροµών.
Άρθρο 10ο
Πληρωμή αναδόχου - κρατήσεις
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει στο 100% της αξίας τους, μετά
την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από τις
Επιτροπές παραλαβής του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και των Ν.Π. , που εκτελεί
την προμήθεια.
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται :
α) με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος,
β) τις κατά νόμον ισχύουσες κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένης της κράτησης ύψους
0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται
επί της αξίας σύμβασης (αρχικής και συμπληρωματικής), εκτός Φ.Π.Α.
γ) τον αναλογούντα Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον
Προμηθευτή
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Άρθρο 11ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης υλικών
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ :Το πετρέλαιο κίνησης και η
αμόλυβδη βενζίνη, θα παραδίδονται τμηματικά και ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων και
μηχανημάτων του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου θα γίνονται τμηματικά στις
εγκαταστάσεις (πρατήριο) του προμηθευτή και κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια
υπηρεσία. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις του προμηθευτή, δεν θα απέχουν περισσότερο από 15
km από το εργοτάξιο του Δήμου Ιεράς Πόλης (Τέρμα Σφαγείων – Μεσολόγγι , Τ.Κ.
30200), λόγω αδυναμίας αποθήκευσης των προς προμήθεια ειδών από την Αναθέτουσα
Αρχή (σύμφωνα και με την Κατευθυντήρια Οδηγία 2 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων).
α) O Οικονομικός Φορέας αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς
οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίμων. Η
παράδοση θα γίνεται εντός του Δήμου, στα οχήματα και μηχανήματα αυτού.
Επισημαίνεται ότι η αναφορά στην απόσταση του πρατηρίου από το εργοτάξιο του Δήμου
(Τέρμα Σφαγείων – Μεσολόγγι , Τ.Κ. 30200) αφορά ακτίνα και όχι πραγματική
απόσταση όδευσης, η οποία μπορεί να είναι μεγαλύτερη.
β) Ο Οικονομικός Φορέας είναι υποχρεωμένος να παραδίδει και να τροφοδοτεί με
πετρέλαιο κίνησης και βενζίνης τα οχήματα του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, τα
Σαββατοκύριακα, τις αργίες και σε περιόδους απεργίας.

Άρθρο 12ο
Εκτέλεση της Σύμβασης
1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/16,
2. Ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα
Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16. Επιπλέον Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί από
εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού
αντικειμένου.
Άρθρο 13ο
Επιτροπές
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την παρακάτω επιτροπή αξιολόγησης Διενέργειας
Διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθμ.6/2018 (ΑΔΑ:7ΔΙ6ΩΡΖ-ΝΔ7) Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου:
Τακτικά Μέλη
1.ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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Αναπληρωματικά Μέλη
1. ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΣ

2. ΚΑΚΔΗ ΣΟΦΙΑ

3. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

3. ΜΠΑΡΜΕΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Οι ενστάσεις και οι προσφυγές αξιολογούνται από την παρακάτω Επιτροπή Αξιολόγησης
Ενστάσεων σύμφωνα με την αριθμ.6/2018 (ΑΔΑ:ΩΔ7ΟΩΡΖ-ΣΚΚ) Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου:
Τακτικά Μέλη
1. ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

Αναπληρωματικά Μέλη
1. ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2. ΒΑΣΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

2. ΒΑΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΤΝΤΙΝΟΥ
3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

3. ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Μεσολόγγι 07-09-2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ& ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αρ.μελέτης :24/2018

Μεσολόγγι:07-09-2018

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΑΝΕΥ
Φ.Π.Α.)

ΑΞΙΑ (ΑΝΕΥ
Φ.Π.Α.)

Α/Α

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(LT)

1.

09132100-4

Αμόλυβδη Βενζίνη 95 οκτανίων

lt

3.731

1,340

4.999,54

2.

09134220-5

Πετρέλαιο κίνησης

lt

37.597

1,154

43.386,94

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%
ΠΟΣΟ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

48.386,48
11.612,75
59.999,23
0,77
60.000,00€

 Για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού λήφθηκε υπόψη το εβδομαδιαίο
δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του
τμήματος εμπορίου Αγρινίου αρ. πρωτ. ΔΑΝ-264068/3831 στις 30-08-2018 .
Μεσολόγγι 07-09-2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
19

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ& ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Μεσολογγι:07-09-2018

ΜΕΛΕΤΗ:24/2018

ΕΝΤΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Μεσολόγγι:…………….

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

Σταθερή ενιαία έκπτωση

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.

Αμόλυβδη Βενζίνη 95
οκτανίων

%

2.

Πετρέλαιο κίνησης

%

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
………./……../2018
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ……………………………………………ΑΦΜ:
……………………………….ΔΝΣΗ…………………………………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX……………………….
ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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