ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1011/ 2017

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 983.948,68 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΙΠΛ. ΗΛΕ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ05

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από STERGIOS MARMIDIS
Ημερομηνία: 2017.04.12 13:28:52 EEST

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1011 / 2017

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»

ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή συντάχθηκε έπειτα από εντολή Δημάρχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με τη
μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών που απαιτούνται για τις ανάγκες
του Δήμου Παγγαίου και των Νομικών του Προσώπων.
Θα διεξαχθεί ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής.
Η προμήθεια αφορά τα εξής τμήματα:
ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΔΕ
ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ & ΔΕ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

3

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΔΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΔΕ ΠΙΕΡΕΩΝ & ΔΕ ΟΡΦΑΝΟΥ

4

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των € 983.948,68 (με Φ.Π.Α.) και θα
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Ελευθερούπολη, 20.01.2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1011 / 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΥΣΙΜΑ
α/α
1
2
3

Είδος
Πετρέλαιο Θέρμανσης
Πετρέλαιο Κίνησης
Βενζίνη Αμόλυβδη

Ποσότητα
(λτ)
433.000,00
380.000,00
33.000,00

Τιμή
Ενδεικτικός
μονάδος
Προϋπολογισμός
0,75
324.750,00
1,02
387.600,00
1,23
40.590,00
Άθροισμα :
752.940,00
Φ.Π.Α. (24%) :
180.705,60
Σύνολο :
933.645,60

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ
Τιμή
μονάδος
(€/λτ)

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

140,00

7,00

980,00

220,00

3,50

770,00

15w40, ημισυνθετικό, συσκ. βαρέλι
159 λίτρων (μακράς διαρκείας)

2.328,00

3,00

6.984,00

15w40, συνθετικό για
βενζινοκινητήρες και ημισυνθετικό
για πετρελαιοκινητήρες, συσκ. 20
λίτρων

2.320,00

3,50

8.120,00

80,00

3,00

240,00

60,00

5,00

300,00

90,00

5,00

450,00

80,00

4,50

360,00

318,00

4,00

1.272,00

40,00

4,00

160,00

3.021,00

2,00

6.042,00

220,00

3,50

770,00

α/α

Είδος

1

5w30 συνθετικό, συσκ. 4 - 5 λίτρων ή
1 λίτρου

2

10w40, ημισυνθετικό, συσκ. 4 λίτρων

3

4

5
6
7
8
9
10

20w50, συσκ. 5 λίτρων
10w-30, συνθετική, για διαφορικό,
συσκ. 4 λίτρων
Βαλβολίνη SAE 75w-90, συνθετική,
συσκ. 1 λίτρου
Βαλβολίνη 80w-85, συσκ. 20 λίτρων
Βαλβολίνη 85w-90, συσκ. βαρέλι 159
λίτρων
Βαλβολίνη 85w-90, συσκ. 4 - 5
λίτρων

11

Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων,
συσκ. βαρέλι 159 λίτρων

12

Λάδι ATF-D2 / D3, συσκ. 18 - 20
λίτρων

Ποσότητα
- κιλά)

(λτ

13

Λιπαντικά μίξεως βενζίνης για
δίχρονους κινητήρες, συσκ. 1 λίτρου

60,00

2,00

120,00

14

Λιπαντικό αλυσίδας αλυσοπρίονου,
συσκ. 1 λίτρου

30,00

2,50

75,00

15

Υγρά φρένων DOT-4, συσκ. 1 λίτρου

70,00

4,00

280,00

16

Καθαριστικό βιοντίζελ, (μυκητοκτόνο
- βιοκτόνο), συσκ. 1 λίτρου

370,00

11,00

4.070,00

17

Καθαριστικό ντίζελ, συσκ. 1 λίτρου

70,00

11,00

770,00

18

Αντιπαγωτικό, συσκ. 1 λίτρου
Αντιψυκτικό (-35 οC περίπου), συσκ.
βαρέλι 159 λίτρων
Αντιψυκτικό έτοιμο προς χρήση
ο
(παραφλού) (-20 C περίπου), συσκ.
4 - 5 λίτρων

170,00

8,00

1.360,00

795,00

2,50

1.987,50

80,00

3,00

240,00

120,00

3,00

360,00

3.050,00

1,00

3.050,00

70,00

3,50

245,00

318,00

3,00

954,00

50,00

3,50

175,00

40,00

3,00

120,00

50,00
25,00

4,50
3,50

225,00
87,50

0,00

0,28

0,00

19
20
21

Αντιψυκτικό (-35 οC περίπου),
συμπυκνωμένο, συσκ. 20 λίτρων

22

Πρόσθετο ad blue, συσκ. 10 λίτρων

23

Γράσο γενικής λίπανσης, συσκ. 5
κιλών

27
28

Γράσσο γενικής λίπανσης (ψιλό για
λίπανση αρθρώσεων - γρασσαδόρο)
συσκ. βαρέλι 159 λίτρων
Γράσο για ρουλεμάν - τροχούς, συσκ.
5 κιλών
Γράσο συστημάτων αυτόματης
λιπανσης, συσκ. 5 κιλών
Γρασσογραφίτης
Πάστα καθαρισμού χεριών

29

Απιονισμένο νερό, συσκ. 4-5 λίτρων

24

25
26

Άθροισμα :
Φ.Π.Α. (24%) :
Σύνολο :

40.567,00
9.736,08
50.303,08

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

983.948,68

Ελευθερούπολη, 20.01.2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΑΡΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1011 / 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
α/α
1

Είδος
Πετρέλαιο Θέρμανσης

Τιμή
Ενδεικτικός
Ποσότητα (λτ) μονάδος
Προϋπολογισμός
(€/λτ)
433.000,00
0,75
324.750,00
Άθροισμα :
324.750,00
Φ.Π.Α. (24%) :
77.940,00
Σύνολο :
402.690,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1011 / 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ 2 : ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΔΕ
ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ & ΔΕ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
α/α
1
2

Είδος
Πετρέλαιο Κίνησης
Βενζίνη Αμόλυβδη

Τιμή
Ενδεικτικός
μονάδος
Προϋπολογισμός
(€/λτ)
239.000,00
1,02
243.780,00
23.500,00
1,23
28.905,00
Άθροισμα :
272.685,00
Φ.Π.Α. (24%) :
65.444,40
Σύνολο :
338.129,40

Ποσότητα

(λτ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1011 / 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ 3 : ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΔΕ ΔΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΔΕ ΠΙΕΡΕΩΝ & ΔΕ ΟΡΦΑΝΟΥ
α/α
1
2

Είδος
Πετρέλαιο Κίνησης
Βενζίνη Αμόλυβδη

Τιμή
Ενδεικτικός
μονάδος
Προϋπολογισμός
(€/λτ)
141.000,00
1,02
143.820,00
9.500,00
1,23
11.685,00
Άθροισμα :
155.505,00
Φ.Π.Α. (24%) :
37.321,20
Σύνολο :
192.826,20

Ποσότητα

(λτ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1011 / 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ 4 : ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ
Ποσότητα
- κιλά)

(λτ

Τιμή
μονάδος
(€/λτ)

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

α/α

Είδος

1

5w30 συνθετικό, συσκ. 4 - 5 λίτρων ή
1 λίτρου

140,00

7,00

980,00

2

10w40, ημισυνθετικό, συσκ. 4 λίτρων

220,00

3,50

770,00

3

15w40, ημισυνθετικό, συσκ. βαρέλι
159 λίτρων (μακράς διαρκείας)

2.328,00

3,00

6.984,00

4

15w40, συνθετικό για
βενζινοκινητήρες και ημισυνθετικό
για πετρελαιοκινητήρες, συσκ. 20
λίτρων

2.320,00

3,50

8.120,00

20w50, συσκ. 5 λίτρων
10w-30, συνθετική, για διαφορικό,
συσκ. 4 λίτρων
Βαλβολίνη SAE 75w-90, συνθετική,
συσκ. 1 λίτρου

80,00

3,00

240,00

60,00

5,00

300,00

90,00

5,00

450,00

Βαλβολίνη 80w-85, συσκ. 20 λίτρων

80,00

4,50

360,00

318,00

4,00

1.272,00

40,00

4,00

160,00

3.021,00

2,00

6.042,00

5
6
7
8
9
10

Βαλβολίνη 85w-90, συσκ. βαρέλι 159
λίτρων
Βαλβολίνη 85w-90, συσκ. 4 - 5
λίτρων

11

Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων,
συσκ. βαρέλι 159 λίτρων

12

Λάδι ATF-D2 / D3, συσκ. 18 - 20
λίτρων

220,00

3,50

770,00

13

Λιπαντικά μίξεως βενζίνης για
δίχρονους κινητήρες, συσκ. 1 λίτρου

60,00

2,00

120,00

14

Λιπαντικό αλυσίδας αλυσοπρίονου,
συσκ. 1 λίτρου

30,00

2,50

75,00

15

Υγρά φρένων DOT-4, συσκ. 1 λίτρου

70,00

4,00

280,00

16

Καθαριστικό βιοντίζελ, (μυκητοκτόνο
- βιοκτόνο), συσκ. 1 λίτρου

370,00

11,00

4.070,00

17

Καθαριστικό ντίζελ, συσκ. 1 λίτρου

70,00

11,00

770,00

18

Αντιπαγωτικό, συσκ. 1 λίτρου
Αντιψυκτικό (-35 οC περίπου), συσκ.
βαρέλι 159 λίτρων
Αντιψυκτικό έτοιμο προς χρήση
(παραφλού) (-20 οC περίπου), συσκ.
4 - 5 λίτρων
Αντιψυκτικό (-35 οC περίπου),
συμπυκνωμένο, συσκ. 20 λίτρων

170,00

8,00

1.360,00

795,00

2,50

1.987,50

80,00

3,00

240,00

120,00

3,00

360,00

22

Πρόσθετο ad blue, συσκ. 10 λίτρων

3.050,00

1,00

3.050,00

23

Γράσο γενικής λίπανσης, συσκ. 5
κιλών

70,00

3,50

245,00

24

Γράσσο γενικής λίπανσης (ψιλό για
λίπανση αρθρώσεων - γρασσαδόρο)
συσκ. βαρέλι 159 λίτρων

318,00

3,00

954,00

50,00

3,50

175,00

40,00

3,00

120,00

50,00
25,00

4,50
3,50

225,00
87,50

0,00

0,28

0,00

19
20
21

27
28

Γράσο για ρουλεμάν - τροχούς, συσκ.
5 κιλών
Γράσο συστημάτων αυτόματης
λιπανσης, συσκ. 5 κιλών
Γρασσογραφίτης
Πάστα καθαρισμού χεριών

29

Απιονισμένο νερό, συσκ. 4-5 λίτρων

25
26

Άθροισμα :
Φ.Π.Α. (24%) :
Σύνολο :

40.567,00
9.736,08
50.303,08

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1011 / 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΑ
α/α

Είδος

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης
2 Πετρέλαιο Κίνησης
3 Βενζίνη Αμόλυβδη

Τιμή
Ενδεικτικός
Ποσότητα (λτ) μονάδος
Προϋπολογισμός
(€/λτ)
30.000,00
0,75
22.500,00
340.000,00
1,02
346.800,00
30.000,00
1,23
36.900,00
Άθροισμα :
406.200,00
Φ.Π.Α. (24%) :
97.488,00
Σύνολο :
503.688,00

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Ποσότητα
- κιλά)

(λτ

Τιμή
μονάδος
(€/λτ)

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

α/α

Είδος

1

5w30 συνθετικό, συσκ. 4 - 5 λίτρων ή
1 λίτρου

60,00

7,00

420,00

2

10w40, ημισυνθετικό, συσκ. 4 λίτρων

140,00

3,50

490,00

3

15w40, ημισυνθετικό, συσκ. βαρέλι
159 λίτρων (μακράς διαρκείας)

2.228,00

3,00

6.684,00

4

15w40, συνθετικό για
βενζινοκινητήρες και ημισυνθετικό
για πετρελαιοκινητήρες, συσκ. 20
λίτρων

2.240,00

3,50

7.840,00

0,00

3,00

0,00

60,00

5,00

300,00

40,00

5,00

200,00

5
6
7

20w50, συσκ. 5 λίτρων
10w-30, συνθετική, για διαφορικό,
συσκ. 4 λίτρων
Βαλβολίνη SAE 75w-90, συνθετική,
συσκ. 1 λίτρου

8

Βαλβολίνη 80w-85, συσκ. 20 λίτρων

40,00

4,50

180,00

9

Βαλβολίνη 85w-90, συσκ. βαρέλι 159
λίτρων

159,00

4,00

636,00

10

Βαλβολίνη 85w-90, συσκ. 4 - 5
λίτρων

11

Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων,
συσκ. βαρέλι 159 λίτρων

12

0,00

4,00

0,00

2.862,00

2,00

5.724,00

Λάδι ATF-D2 / D3, συσκ. 18 - 20
λίτρων

160,00

3,50

560,00

13

Λιπαντικά μίξεως βενζίνης για
δίχρονους κινητήρες, συσκ. 1 λίτρου

60,00

2,00

120,00

14

Λιπαντικό αλυσίδας αλυσοπρίονου,
συσκ. 1 λίτρου

30,00

2,50

75,00

15

Υγρά φρένων DOT-4, συσκ. 1 λίτρου

20,00

4,00

80,00

16

Καθαριστικό βιοντίζελ, (μυκητοκτόνο
- βιοκτόνο), συσκ. 1 λίτρου

300,00

11,00

3.300,00

17

Καθαριστικό ντίζελ, συσκ. 1 λίτρου

0,00

11,00

0,00

18

Αντιπαγωτικό, συσκ. 1 λίτρου
Αντιψυκτικό (-35 οC περίπου), συσκ.
βαρέλι 159 λίτρων
Αντιψυκτικό έτοιμο προς χρήση
(παραφλού) (-20 οC περίπου), συσκ.
4 - 5 λίτρων
Αντιψυκτικό (-35 οC περίπου),
συμπυκνωμένο, συσκ. 20 λίτρων

100,00

8,00

800,00

636,00

2,50

1.590,00

0,00

3,00

0,00

80,00

3,00

240,00

22

Πρόσθετο ad blue, συσκ. 10 λίτρων

3.000,00

1,00

3.000,00

23

Γράσο γενικής λίπανσης, συσκ. 5
κιλών

50,00

3,50

175,00

24

Γράσσο γενικής λίπανσης (ψιλό για
λίπανση αρθρώσεων - γρασσαδόρο)
συσκ. βαρέλι 159 λίτρων

159,00

3,00

477,00

10,00

3,50

35,00

0,00

3,00

0,00

10,00
25,00

4,50
3,50

45,00
87,50

0,00

0,28

0,00

19
20
21

27
28

Γράσο για ρουλεμάν - τροχούς, συσκ.
5 κιλών
Γράσο συστημάτων αυτόματης
λιπανσης, συσκ. 5 κιλών
Γρασσογραφίτης
Πάστα καθαρισμού χεριών

29

Απιονισμένο νερό, συσκ. 4-5 λίτρων

25
26

Άθροισμα :
Φ.Π.Α. (24%) :
Σύνολο :

33.058,50
7.934,04
40.992,54

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ :

544.680,54

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΕΥΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1011 / 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΑ
α/α

Είδος

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης
2 Πετρέλαιο Κίνησης
3 Βενζίνη Αμόλυβδη

Τιμή
Ενδεικτικός
Ποσότητα (λτ) μονάδος
Προϋπολογισμός
(€/λτ)
3.000,00
0,75
2.250,00
40.000,00
1,02
40.800,00
3.000,00
1,23
3.690,00
Άθροισμα :
46.740,00
Φ.Π.Α. (24%) :
11.217,60
Σύνολο :
57.957,60

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ
Ποσότητα
- κιλά)

(λτ

Τιμή
μονάδος
(€/λτ)

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

α/α

Είδος

1

5w30 συνθετικό, συσκ. 4 - 5 λίτρων ή
1 λίτρου

80,00

7,00

560,00

2

10w40, ημισυνθετικό, συσκ. 4 λίτρων

80,00

3,50

280,00

3

15w40, ημισυνθετικό, συσκ. βαρέλι
159 λίτρων (μακράς διαρκείας)

100,00

3,00

300,00

4

15w40, συνθετικό για
βενζινοκινητήρες και ημισυνθετικό
για πετρελαιοκινητήρες, συσκ. 20
λίτρων

80,00

3,50

280,00

20w50, συσκ. 5 λίτρων
10w-30, συνθετική, για διαφορικό,
συσκ. 4 λίτρων
Βαλβολίνη SAE 75w-90, συνθετική,
συσκ. 1 λίτρου

80,00

3,00

240,00

0,00

5,00

0,00

50,00

5,00

250,00

8

Βαλβολίνη 80w-85, συσκ. 20 λίτρων

40,00

4,50

180,00

9

Βαλβολίνη 85w-90, συσκ. βαρέλι 159
λίτρων

159,00

4,00

636,00

5
6
7

10

Βαλβολίνη 85w-90, συσκ. 4 - 5
λίτρων

40,00

4,00

160,00

11

Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων,
συσκ. βαρέλι 159 λίτρων

159,00

2,00

318,00

12

Λάδι ATF-D2 / D3, συσκ. 18 - 20
λίτρων

60,00

3,50

210,00

13

Λιπαντικά μίξεως βενζίνης για
δίχρονους κινητήρες, συσκ. 1 λίτρου

0,00

2,00

0,00

14

Λιπαντικό αλυσίδας αλυσοπρίονου,
συσκ. 1 λίτρου

0,00

2,50

0,00

15

Υγρά φρένων DOT-4, συσκ. 1 λίτρου

50,00

4,00

200,00

16

Καθαριστικό βιοντίζελ, (μυκητοκτόνο
- βιοκτόνο), συσκ. 1 λίτρου

70,00

11,00

770,00

17

Καθαριστικό ντίζελ, συσκ. 1 λίτρου

70,00

11,00

770,00

18

Αντιπαγωτικό, συσκ. 1 λίτρου
Αντιψυκτικό (-35 οC περίπου), συσκ.
βαρέλι 159 λίτρων
Αντιψυκτικό έτοιμο προς χρήση
(παραφλού) (-20 οC περίπου), συσκ.
4 - 5 λίτρων
Αντιψυκτικό (-35 οC περίπου),
συμπυκνωμένο, συσκ. 20 λίτρων

70,00

8,00

560,00

159,00

2,50

397,50

80,00

3,00

240,00

40,00

3,00

120,00

19
20
21
22

Πρόσθετο ad blue, συσκ. 10 λίτρων

50,00

1,00

50,00

23

Γράσο γενικής λίπανσης, συσκ. 5
κιλών

20,00

3,50

70,00

24

Γράσσο γενικής λίπανσης (ψιλό για
λίπανση αρθρώσεων - γρασσαδόρο)
συσκ. βαρέλι 159 λίτρων

159,00

3,00

477,00

40,00

3,50

140,00

40,00

3,00

120,00

40,00
0,00

4,50
3,50

180,00
0,00

0,00

0,28

0,00

27
28

Γράσο για ρουλεμάν - τροχούς, συσκ.
5 κιλών
Γράσο συστημάτων αυτόματης
λιπανσης, συσκ. 5 κιλών
Γρασσογραφίτης
Πάστα καθαρισμού χεριών

29

Απιονισμένο νερό, συσκ. 4-5 λίτρων

25
26

Άθροισμα :
Φ.Π.Α. (24%) :
Σύνολο :

7.508,50
1.802,04
9.310,54

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ :

67.268,14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1011 / 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΑ
α/α

Είδος

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης

Τιμή
Ενδεικτικός
Ποσότητα (λτ) μονάδος
Προϋπολογισμός
(€/λτ)
200.000,00
0,75
150.000,00
Άθροισμα :
150.000,00
Φ.Π.Α. (24%) :
36.000,00
Σύνολο :
186.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1011 / 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΑ
α/α

Είδος

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης

Τιμή
Ενδεικτικός
Ποσότητα (λτ) μονάδος
Προϋπολογισμός
(€/λτ)
150.000,00
0,75
112.500,00
Άθροισμα :
112.500,00
Φ.Π.Α. (24%) :
27.000,00
Σύνολο :
139.500,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1011 / 2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΑ
α/α

Είδος

1 Πετρέλαιο Θέρμανσης

Τιμή
Ενδεικτικός
Ποσότητα (λτ) μονάδος
Προϋπολογισμός
(€/λτ)
50.000,00
0,75
37.500,00
Άθροισμα :
37.500,00
Φ.Π.Α. (24%) :
9.000,00
Σύνολο :
46.500,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1011 / 2017

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ &
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα υπό προμήθεια καύσιμα θέρμανσης και κίνησης πρέπει να
1. φέρουν τεχνικές προδιαγραφές
a. όπως ορίζει το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο (Α.Χ.Σ.) του Γενικού Χημείου του Κράτους1
σύμφωνα με τις αποφάσεις2 :
i. 783/1994 «Μείωση βενζολίου στις βενζίνες» (ΦΕΚ 190/Β/1995)
ii. 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως»
(ΦΕΚ 1531/Β/2003),
iii. 468/2002 «Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης»
(ΦΕΚ 1273/Β/2003),
iv. 513/2004 Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον αφορά την
ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
(ΦΕΚ 1149/Β/2005)
v. 514/2004 «Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης – Απαιτήσεις και μέθοδοι
Δοκιμών» (ΦΕΚ 1490/Β/2006),
vi. 284/2006 «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 1999/32/ΕΚ
του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών
καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ και προς την
Οδηγία 2005/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ σχετικά με την περιεκτικότητα των
καυσίμων πλοίων σε θείο» (ΦΕΚ 1736/Β/2007),
vii. 460/2009 Τροποποίηση της απόφασης Α.Χ.Σ. 92/2009 "Προσαρμογή στην τεχνική
πρόοδο της αποφ. Α.Χ.Σ. αριθ. 514/2004 "Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο
κίνησης - Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών", καθώς και της απόφασης Α.Χ.Σ. αριθ.
513/2004 "Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003
"Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον αφορά την
ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει"
(ΦΕΚ 67/Β/2010),
viii. 316/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας
καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 501/Β/2012).
ix. 94/2012 «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ 501/ Β/29−2−2012)
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων,
προς την Οδηγία 2009/30/ΕΚ» προς εναρμόνιση με την οδηγία 2011/63/ΕΕ της
1
2

http://www.gcsl.gr/index.asp?a_id=3
http://www.gcsl.gr/index.asp?a_id=227&txt=y&show_sub=1, εφόσον οι αναφερθείσες αποφάσεις έχουν αντικατασταθεί
από νεώτερες, οι απαιτήσεις τεχνικών προδιαγραφών προσαρμόζονται στις ισχύουσες.

επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2011 «για την τροποποίηση με σκοπό την προσαρμογή
της στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ.
(147/2.6.2011)» (ΦΕΚ 1507/Β/2012),
x. 147/2015 «Καύσιμα αυτοκινήτων − αμόλυβδη βενζίνη − απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμών» (ΦΕΚ 293/Β/2016)
b. σύμφωνες με τους όρους και σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των επίσημων σχετικών κρατικών φορέων
c. σύμφωνες με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ EN 590:2004 & ΕΛΟΤ
EN 228:2004
2. είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια.
3. είναι καθαρά, διαυγή, αλλαγμένα από ξένα σώματα, χρώματα, προσμίξεις κλπ. που να
παραπέμπει σε αλλοίωση των προδιαγραφών τους.
4. προέρχονται από μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη
κατά ISO 9000 (9001, 9002, 9008) και ISO 14000 (14001), από διαπιστευμένο φορέα
πιστοποίησης.
Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε περίπτωση χρήσης βελτιωτικών προσθέτων, αυτά
πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία ή / και το περιβάλλον και στους
καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης.
Σε περίπτωση δειγματοληψίας αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και μεθόδους
που αναφέρονται στη 13/85 απόφαση του Α.Χ.Σ. (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή στα πρότυπα ISO
3170 ή ISO 3171.
Τα κλάσματα πετρελαίου, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή λιπαντικών, μπορεί να
είναι είτε πρωτογενή είτε να προέρχονται, εν όλω ή εν μέρει, από αναδιύλιση
χρησιμοποιημένων λιπαντικών3.
Τα προσφερόμενα λιπαντικά :
1. θα έχουν τεχνικές προδιαγραφές τους σύμφωνες με την Κ.Υ.Α. 526/2004 «Απαιτήσεις,
όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης»
(ΦΕΚ 630/Β/2005), και της υπ’ αριθμ. 12/95 απόφασης του Α. Χ. Σ. «Προδιαγραφές
βαλβολινών» (ΦΕΚ 471/Β/1995)
2. θα φέρουν ιδιότητες που θα εγγυώνται μεγάλα διαστήματα αναλίπανσης, υψηλά
επίπεδα καθαρότητας του κινητήρα ήτοι θα παρέχουν προστασία του κινητήρα από
φθορές, διαβρώσεις, οξειδώσεις και επικάθηση ακαθαρσιών, μεγάλη αντοχή σε ακραίες
συνθήκες λειτουργίας, μείωση εκπομπών καυσαερίου και αντίσταση στον αφρισμό.
3. δεν θα είναι αλλοιωμένα, θα είναι υψηλής ποιότητας, με θερμική σταθερότητα και θα
έχουν την ιδιότητα να μην μεταβάλλεται το ιξώδες τους και να έχουν ικανοποιητική
ρευστότητα σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.
4. θα φέρουν έγκριση κυκλοφορίας – τύπου εκδοθείσα από τη Διεύθυνση Πετροχημικών
του Γενικού Χημείου του Κράτους
5. θα πρέπει να φέρουν πιστοποίηση ελέγχου πρωτοτύπου από αναγνωρισμένο κέντρο
ελέγχου χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
6. θα πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη ατυχημάτων
και για την προστασία του περιβάλλοντος
7. θα φέρουν σήμανση CE, εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής
από τις αντίστοιχες οδηγίες,
8. θα πρέπει να προέρχονται από μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία
πιστοποιημένη κατά ISO 9000 (9001, 9002, 9008) και ISO 14000 (14001), από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
3

Ελ.Συν.Κλιμ.Στ Πράξη 13/2016, Ελ.Συν.Κλιμ.Στ Πράξη 75/2015

Η βαλβολίνη 85w-90 θα είναι πυκνόρρευστο λιπαντικό κατάλληλο για διαφορικά με
υποειδή, κωνικά η σπειροειδή γρανάζια καθώς και για τελικές μεταδόσεις.
Τα προσφερόμενα αντιψυκτικά θα εξασφαλίζουν αποτελεσματικά την ψύξη του κινητήρα
εσωτερικής καύσης, την προστασία από βρασμό, την διάβρωση, την ηλεκτρολυτική δράση
και τη σπηλαίωση της αντλίας.
Το παραφλού θα είναι αντιψυκτικό και αντιθερμικό υγρό έτοιμο προς χρήση σε κυκλώματα
ψύξης βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων.
Το πρόσθετο ad blue θα είναι μη τοξικό υδατικό διάλυμα ουρίας υψηλής καθαρότητας, που
δρα ως βελτιωτικό πετρελαίου για να μειώνει τις εκπομπές δηλητηριωδών αερίων
μονοξειδίου του αζώτου στα καυσαέρια που παράγονται από τους πετρελαιοκινητήρες.
Τα προσφερόμενα γράσα θα πρέπει να έχουν ιδιότητες που να εξασφαλίζουν την
εξαιρετική πρόσφυση, υψηλή προστασία από διάβρωση και φθορά, πολύ μεγάλη
ικανότητα μεταφοράς φορτίου και ισχυρή αντίσταση στην απόπλυση από το νερό. Το
γράσο γενικής λίπανσης θα είναι πυκνόρρευστο ή ημίρρευστο λιπαντικό με βάση το λίθιο,
ενώ το γράσο συστημάτων αυτόματης λίπανσης θα είναι πυκνόρρευστο ή ημίρρευστο
βάσεως λιθίου ή συμπλοκών λιθίου (Li) ή λιθίου ασβεστίου, υψηλών πιέσεων για αντοχή σε
μεγάλα φορτία και κρούσεις με σημείο στάξεως >160°C για εφαρμογές κεντρικών
συστημάτων λίπανσης.
Το απιονισμένο νερό, που θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή και την αναπλήρωση του
ηλεκτρολύτη της μπαταρίας, θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία σε κατάλληλες
ιοντοεναλλακτικές στήλες για την αφαίρεση των αλάτων, καθώς επίσης και ιόντων χλωρίου.
Θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη ζωή στη μπαταρία.
Το καθαριστικό βιοντίζελ είναι ειδικό πολυλειτουργικό πρόσθετο πετρελαίου με
αντιβακτηριακή προστασία κατά της μυκητολάσπης σε πετρελαιοκινητήρες, όπου
χρησιμοποιείται ως καύσιμο πετρέλαιο κίνησης σε ανάμειξη με βιοντίζελ κατά ποσοστό έως
20%. Με σταθεροποιητές καυσίμου που μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου. Με δράση
που απομακρύνει τα βακτήρια και τους μύκητες και αποτρέπει την επαναδημιουργία τους
και συμβάλλει στη διατήρηση της καθαρότητας στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου του
κινητήρα. Με αναλογία ανάμειξης περίπου 1 : 1000.
Το καθαριστικό ντίζελ, είναι συνθετικό υγρό που θα επιτυγχάνει ταχύ και αποτελεσματικό
καθαρισμό του συστήματος τροφοδοσίας πετρελαίου πετρελαιοκίνητων οχημάτων.
Κατάλληλο για τον καθαρισμό και απομάκρυνση μακρόχρονων επικαθήσεων από τη
δεξαμενή, σωληνάκια, μπεκ και λοιπά μέρη του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου
κινητήρων εσωτερικής καύσης. Με υψηλή συμβατότητα και ανάμειξη σε όλα τα μίγματα
καυσίμου και θετική επίδραση στην κατανάλωση καυσίμου, την προστασία του κινητήρα
και τις εκπομπές αέριων ρύπων και σωματιδίων.
Οι ελάχιστες προδιαγραφές λιπαντικών αναγράφονται διαζευκτικά, για πετρελαιοκινητήρες
ή βενζινοκινητήρες, στον πίνακα που ακολουθεί. Η αναφορά στην εταιρεία κατασκευής
είναι ενδεικτική και αναγράφεται για την διευκόλυνση της σύνταξης της προσφοράς του
προμηθευτή και σε καμία περίπτωση δεν υποδεικνύει την εταιρεία κατασκευής του
λιπαντικού. Ο προμηθευτής δύναται να προσφέρει αντίστοιχο λιπαντικό με το
αναγραφόμενο, οποιασδήποτε εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι το προσφέρων είναι
συμβατό με το όχημα ή Μ.Ε. του Δήμου και ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και την
ποιότητα που τίθενται με την αναφορά του ενδεικτικού τύπου λιπαντικού.

Α/Α

Είδος

1

5w30 συνθετικό, συσκ. 4 - 5 λίτρων ή 1 λίτρου

2

10w40, ημισυνθετικό, συσκ. 4 λίτρων

3

15w40, ημισυνθετικό, συσκ. βαρέλι 159 λίτρων (μακράς διαρκείας)

4

15w40, συνθετικό για βενζινοκινητήρες και ημισυνθετικό για
πετρελαιοκινητήρες, συσκ. 20 λίτρων

5

20w50, συσκ. 5 λίτρων

6

10w-30, συνθετική, για διαφορικό, συσκ. 4 λίτρων

7

Βαλβολίνη SAE 75w-90, συνθετική, συσκ. 1 λίτρου

8

Βαλβολίνη 80w-85, συσκ. 20 λίτρων

9

Βαλβολίνη 85w-90, συσκ. βαρέλι 159 λίτρων.

10

Βαλβολίνη 85w-90, συσκ. συσκ. 4 - 5 λίτρων

11

Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων, συσκ. βαρέλι 159 λίτρων

12

Λάδι ATF-D2 / D3, συσκ. 18 - 20 λίτρων

13

Λιπαντικά μίξεως βενζίνης για δίχρονους κινητήρες, συσκ. 1 λίτρου

14

Λιπαντικό αλυσίδας αλυσοπρίονου, συσκ. 1 λίτρου

15

Υγρά φρένων DOT-4, συσκ. 1 λίτρου

16
17
18

Καθαριστικό βιοντίζελ, (μυκητοκτόνο - βιοκτόνο), συσκ. 1 λίτρου
Καθαριστικό ντίζελ, συσκ. 1 λίτρου
Αντιπαγωτικό, συσκ. 1 λίτρου

19

Αντιψυκτικό (-35 βαθμούς Κελσίου περίπου), συσκ. βαρέλι 159 λίτρων

20

Αντιψυκτικό έτοιμο προς χρήση (παραφλού) (-20 βαθμούς Κελσίου
περίπου), συσκ. 4 - 5 λίτρων

22

Αντιψυκτικό (-35 βαθμούς Κελσίου περίπου), συμπυκνωμένο, συσκ. 20
λίτρων
Πρόσθετο ad blue, συσκ. 10 λίτρων

23

Γράσο γενικής λίπανσης, συσκ. 5 κιλών

24

Γράσσο γενικής λίπανσης (ψιλό για λίπανση αρθρώσεων - γρασσαδόρο)
συσκ. βαρέλι 159 λίτρων

25

Γράσο για ρουλεμάν - τροχούς, συσκ. 5 κιλών

26
27

Γράσο συστημάτων αυτόματης λίπανσης, συσκ. 5 κιλών
Γρασσογραφίτης

28

Πάστα καθαρισμού χεριών

29

Απιονισμένο νερό

21

Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές
SAE 5W-30, SAE 5W-40, ACEA
E9/E7/E6/E4/C3, API SM/CJ4, VW
502.00, MB Approval 229.31, Ford WSS
- M2C- 9117 - A, Fiat 9 55535 - 52, BMW
Longlife – 04
SAE 10W-40, ACEA A3/B4, API SL, MB
Approval 229.1, Fiat 9 55535, VW
501.01, MAN M 3477
SAE 15W-40, ACEA E7/E5/E4/E3/B3/A3,
API SL/CI4/CH4/CG4/CF, MAN M 3275,
MB 228.3
SAE 15W-40, ACEA E9/E7/E5/E3/B3, API
SM/CJ4/CI4/CH4/CG4, MB 228.51, MAN
M3477, VOLVO VDS3
SAE 20W-50, ACEA E2 - 96/A2 - 96/B2 96, API SF/CF, MAN 270, MB 228.0
SAE 10W-30, API CF/CF4/SF GL4, Ford
M2C 159B, Allison C-4, John Deere JDM
J27,
M.
Ferguson
CMS
M
M1139/M1144, ZF TE-ML-06B/07B,
Caterpillar TO-2
API GL-5/GL-4, MT-1, MAN 3343 ML, SL,
ZF TE-ML02B/05A/07A/07B08/12E
GL4
API GL-5/GL-4, MT-1, MAN 341, SL, ZF
TE-ML02B/05A/07A/07B08/12E
API GL-5/GL-4, MT-1, MAN 341, SL, ZF
TE-ML02B/05A/07A/07B08/12E
ISO 68, DIN-51524/PART 2 & 3 HLP, ISO
6743/4 CLASS
GM DEXRON IID, GM DEXRON IIID/G, ZF
TE ML 03D/04D, MAN 339 TYPE-D, MB
236.35, Voith 55.6335 - 30, Allison C-4,
Ford M2C 163-4, Caterpillar TO-2, GM
TYPA-A SUFFIX
SRPS EN ISO 3675 / ISO 3104 / EN ISO
2719 / ISO 3016 / ISO 3987, API TA
FMVSS 1 16 (DOT 4) SAE J 1704, ISO
4925 CLASS 4, Renault, Fiat 9 55597

Κ.Χ. (ΦΕΚ 48/1982), ASTM D3306, SAE
J1034, BS 6580: 1992, AFNOR NF R15601
VW/AUDI/SKODA/SEAT : TL 774 D, MB,
MAN
324
Type,
SNF,
BMW/
OPEL/SAAB/VOLVO/ SCANIA,
AFNOR 15-601
G12
DIN V 70070 - ISO 22241
DIN 51825 KP/K-30, Συνεκτικότητας
NLGI 3, LGMT3
DIN 51825 KP/K-30, Συνεκτικότητας
NLGI 3, LGMT3
DIN 51825 KP/K-30, Συνεκτικότητας
NLGI 3, LGMT3
Συνεκτικότητας NLGI 00, DIN 51825.
NLGI 2, DIM 51825, KPF2K-30
Δεν θα περιέχει πριονίδι, δεν θα
φράσει τις αποχετεύσεις και δεν θα
προκαλεί ερεθισμούς, ενώ θα είναι
φιλικό προς το δέρμα.
Υψηλής καθαρότητας, άοσμο, διαυγές

και άχρωμο κατάλληλο για μπαταρίες
οχημάτων & μηχανημάτων, ψυγεία
οχημάτων καθώς και για άλλες χρήσης.

Πίνακας 1
Τα προς προμήθεια λιπαντικά πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής (από το 2015 και
μετά).

Τονίζεται ότι Δήμος Παγγαίου διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα είδη,
ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές,
σε πιστοποιημένο εργαστήριο ή στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Ελευθερούπολη, 20.01.2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ.

ΜΑΡΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1011 / 2017

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»

ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών για τις πάγιες και διαρκείς
ανάγκες του Δήμου Παγγαίου και των Νομικών του Προσώπων. Η προμήθεια αφορά τα εξής τμήματα :

ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2
3
4

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΔΕ
ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ & ΔΕ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΔΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΔΕ ΠΙΕΡΕΩΝ & ΔΕ ΟΡΦΑΝΟΥ
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ

ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις όπως
μνημονεύονται στο προοίμιο της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το ποσοστό έκπτωσης θα είναι σταθερό και αμετάβλητο κατά τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο
και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.
Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της προμήθειας, το κόστος μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των
ειδών, καθώς και κάθε νόμιμη κράτηση, όπως προβλέπεται στην διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Πριν από την έναρξη της διαδικασίας1 και την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης απαιτείται το αρμόδιο
όργανο του οικείου φορέα να εκδίδει την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης2.

1
2

Άρθρο 120 Ν. 4412/2016
Παρ. 4 άρθρο 2 του Π.Δ. 80/2016.

1

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος δεν θα πρέπει να απασχολεί ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό (παρ. 2 & 4 του άρθρου 18 & παρ. 1 του άρθρου 130 Ν. 4412/2016). Ο
ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλεια του προσωπικού
που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε
πρόσωπα ή πράγματα. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες
υγιεινής, ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.
2. Ο ανάδοχος οφείλει από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα έξι (6)
εργασίμων ημερών ή όσο το δυνατόν συντομότερα επιβάλλεται από τις ανάγκες, να παραδώσει την
παραγγελθείσα ποσότητα των ειδών και να εκτελέσει την αντίστοιχη εργασία εφόσον απαιτείται. Λόγω του
ότι ο Δήμος & Νομικά του Πρόσωπα εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
οι χρόνοι παράδοσης των ειδών, καθώς και εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών να μην υπερβαίνουν τις
δύο (2) ημερολογιακές ημέρες
3. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται τμηματικά, περιοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα
στα μέρη που θα υποδεικνύονται από το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα και ανάλογα με τις ανάγκες
τους. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και από τους όρους της σύμβασης.
Συγκεκριμένα η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης και των λιπαντικών λαμβάνει χώρα στις Δημοτικές
και Σχολικές εγκαταστάσεις, στις εγκαταστάσεις της Κοινωνικής Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής και της
Δ.Ε.Υ.Α. ανάλογα με το Νομικό Πρόσωπο και τις ανάγκες του. Δεδομένης της μεγάλης έκτασης που
καταλαμβάνουν τα διοικητικά όρια του Δήμου Παγγαίου και καθώς δεν είναι αποδεκτή η μετακίνηση των
οχημάτων και Μ.Ε. εκτός των ορίων, προκειμένου για τον τακτικό ανεφοδιασμό τους θα πρέπει να
διασφαλίζεται η μετακίνηση τους σε λογική απόσταση από την περιοχή δραστηριοποίησης τους. Επίσης
λόγω αδυναμίας του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων να αποθηκεύσουν ποσότητα καυσίμων η
παράδοση του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης θα γίνεται απευθείας στα οχήματα του
Δήμου & των Νομικών του Προσώπων σε πρατήριο που θα υποδείξει ο ανάδοχος πριν την υπογραφή της
σύμβασης. Το πρατήριο πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων των Δ.Ε. Ελευθερούπολης & Δ.Ε. Παγγαίου και
συγκεκριμένα σε οδική απόσταση 5 χιλιομέτρων από τον οικισμό της Ελευθερούπολης (Τ.Κ. 64100) ως έδρα
του Δήμου, εφόσον υποβάλλεται προσφορά για το Τμήμα 2 και εντός των ορίων των Δ.Ε. Ελευθερών, Δ.Ε.
Πιερέων & Ορφανού και συγκεκριμένα σε οδική απόσταση 5 χιλιομέτρων από τον οικισμό της Ν. Περάμου
(Τ.Κ. 64007) όπου βρίσκεται το αμαξοστάσιο και ο κύριος όρχος των οχημάτων του Δήμου, εφόσον
υποβάλλεται προσφορά για το Τμήμα 33. Εναλλακτικά η παράδοση του πετρελαίου κίνησης και της
αμόλυβδης βενζίνης θα γίνεται από κινητή αντλία ανά τμήμα σε σημείο που θα υποδείξει ο Δήμος και τα
Νομικά του Πρόσωπα.
4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται από το Δήμο και τα Νομικά του
Πρόσωπα υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132
Ν. 4412/2016, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της
αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή
το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της
παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης
του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο
3

Ο περιορισμός των δικαιούμενων συμμετοχής στο διαγωνισμό στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις προμηθευτών
που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής έκτασης του Δήμου, που έχει την έννοια της εν γένει επαγγελματικής δραστηριοποίησης των
συμμετεχόντων στα διοικητικά όρια του εν λόγω Δήμου και όχι της εγκατάστασής τους, προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο άμεσος
ανεφοδιασμός των οχημάτων και εγκαταστάσεών του, συνιστά εύλογη προϋπόθεση καταλληλότητας ως προς τη δυνατότητα των ενδιαφερομένων
να μετάσχουν στο διαγωνισμό και δεν αντιβαίνει στις προαναφερθείσες αρχές της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Ελ.Συν.Τμ.6
Απόφαση 4608/2014)
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παράδοσης. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του
σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού
χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής
των υλικών εφόσον τηρείται και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού
στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό,
θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης εφόσον υπάρχει, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε
(άρθρο 206 Ν. 4412/2016).
5. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος4 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο
206 του Ν. 4412/2016. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) η σύμβαση δεν υπογράφηκε, το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 203 Ν. 4412/2016).
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο5 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας (άρθρο 207 Ν. 4412/2016).
4
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6. Η επιτροπή παραλαβής θα πρέπει να πραγματοποιεί την παραλαβή των υλικών και την έκδοση των
σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία πραγματικής
προσκόμισης του υλικού, διαφορετικά θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια με κάθε
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
αναδόχου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 209 του Ν. 4412/2016.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται
από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων
από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.6
7. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος θα διενεργηθεί με μακροσκοπική ή
χημική (εργαστηριακή) εξέταση. Μετά τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου συντάσσεται από την
επιτροπή παραλαβής7 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, παραλαβής των υλικών με παρατηρήσεις ή
απόρριψης των υλικών. Εφόσον ο ποιοτικός έλεγχος διενεργηθεί με χημική (εργαστηριακή) εξέταση
συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής και πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας
προγενέστερα του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η
επιτροπή παραλαβής μπορεί:
1. να παραλάβει το υλικό,
2. να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβαση
3. να απορρίψει το υλικό.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.
Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις
αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη
της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την
αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν
επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί
από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του
υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση
του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να
απορριφθεί.
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Ισχύουν μεταβατικά οι οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί.
Άρθρο 221 παρ. 11 β) του Ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή
πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα
θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του
προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα,
παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και
εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να
συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”
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Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, εφόσον έχει συσταθεί, ύστερα από αίτημα του
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε
κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’
έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην
παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 διαδικασίες.
8. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του
½ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε
ποινικές ρήτρες λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 213 Ν. 4412/2016).
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα
από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε
ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η
παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας
μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα
μηχανήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που
προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.
9. Ο προμηθευτής έχει την ευθύνη για τα πιστοποιηθέντα υλικά (η εταιρεία πρέπει να κατέχει πιστοποιητικά
για την καλή ποιότητα των προμηθευόμενων ειδών της). Σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης που οφείλεται σε
αστοχία υλικού ή σε κακοτεχνία από μέρους του αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου και δωρεάν
την αποκατάσταση της βλάβης, ήτοι την αντικατάσταση των μερών που έχουν υποστεί βλάβη από την χρήση
του ακατάλληλου υλικού.
10.Η μεταφορά και παράδοση των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά
του ή μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα.
11. Σε περίπτωση μικτής σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 216 έως 220 του Ν. 4412/2016 για το
τμήμα που αφορά την παροχή υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τα
αναλώσιμα και το μηχανικό εξοπλισμό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και το
αναγκαίο ειδικευμένο, έμπειρο και ικανό, προσωπικό για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Δήμου
Παγγαίου για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
5

Σε περίπτωση συνεργαζόμενου πρατηρίου ο υποψήφιος θα πρέπει να το γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα
Αρχή με την υποβολή προσφοράς. Για την υποβοήθηση της προαναφερθείσας γνωστοποίησης
επισυνάπτεται πρότυπο Υ.Δ.
12.Οι αναγραφόμενες ποσότητες και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι οι εκτιμούμενες ως μέγιστες
απαραίτητες ποσότητες και είναι ενδεικτικές, όχι δεσμευτικές. Επομένως, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται
ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, είναι πιθανό να μην
χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμούμενες ως μέγιστες ποσότητες. Εφόσον, βάσει των
αναγκών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, κρίνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της
εκτιμούμενης ως μέγιστης απαραίτητης ποσότητας ούτε να αναλωθεί η σύμβαση στο σύνολο της, ο
προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη από τον Δήμο ή τα Νομικά
Πρόσωπα αυτού. Αν όμως, κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο προμηθευτής στον
οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να ανταποκριθεί.
13.Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά όπως και οι παραδόσεις, σύμφωνα με
τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα
γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (άρθρο 200 παρ. 6
Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 7. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ
Ο χρόνος εγγυήσεως για κάθε είδος ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα παραλαβής αυτού. Για κάθε
βλάβη που θα παρουσιάζεται στο χρονικό διάστημα του χρόνου εγγυήσεως και θα οφείλεται στη κακή
ποιότητα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων κατά το διαγωνισμό. Όμως, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την
προσκόμιση δειγμάτων.
Ομοίως, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος
ή/και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Η προσκόμιση τόσο των δειγμάτων που καταθέτουν οι
οικονομικοί φορείς σε περίπτωση που τους ζητηθεί όσο και των δειγμάτων των προμηθευτών από τα προς
παραλαβή συμβατικά υλικά ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 214 του Ν. 4412/2016. Το κόστος για όλες
τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τον προμηθευτή.
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ΑΡΘΡΟ 9. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να
α) να διαθέτει κατάλληλη άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων ή άδεια λιανικής
εμπορίας η οποία θα πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος προμηθευτής πληροί τις προϋποθέσεις για ελάχιστο
κεφάλαιο, διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων και διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων (Ν. 3054/2012 άρθρο
5 α, β, γ & άρθρο 6)
β) ή/και να διαθέτει, ο ίδιος ή το συνεργαζόμενο πρατήριο, άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων (Ν.
3054/2002 άρθρο 7 παράγραφοι 3 α & γ)
γ) ή/και να διαθέτουν άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (Ν. 3054/2002 άρθρο 7 παράγραφος 3γ)
Ελευθερούπολη, 20.01.2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΡΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1011 / 2017

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του …………………………………....................……………………………......................................
ΑΦΜ …………………………………………….....ΔΟΥ ……..………….…………............................…
Έδρα ……………………………………......................………………………….................................
Οδός …………………......................……………………. Αριθμός ……………............................
Τηλέφωνο …………………….................................………………………………...............……….
Fax : …………………………............................…………………………............................…………

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

1.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

….…..%

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
…………………………..
…………………………..

2.

3.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΔΕ ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ &
ΔΕ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΔΕ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΔΕ
ΠΙΕΡΕΩΝ & ΔΕ ΟΡΦΑΝΟΥ

….…..%

…………………………..
…………………………..

….…..%

…………………………..
…………………………..

(Ημερομηνία) ...... / ....... / .......

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(σφραγίδα – υπογραφή)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1011 / 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ 4 : ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ
Ποσότητα
- κιλά)

α/α

Είδος

1

5w30 συνθετικό, συσκ. 4 - 5 λίτρων ή
1 λίτρου

140,00

2

10w40, ημισυνθετικό, συσκ. 4 λίτρων

220,00

3

15w40, ημισυνθετικό, συσκ. βαρέλι
159 λίτρων (μακράς διαρκείας)

4
5
6
7
8
9
10

15w40, συνθετικό για
βενζινοκινητήρες και ημισυνθετικό
για πετρελαιοκινητήρες, συσκ. 20
20w50, συσκ. 5 λίτρων
10w-30, συνθετική, για διαφορικό,
συσκ. 4 λίτρων
Βαλβολίνη SAE 75w-90, συνθετική,
συσκ. 1 λίτρου
Βαλβολίνη 80w-85, συσκ. 20 λίτρων
Βαλβολίνη 85w-90, συσκ. βαρέλι 159
λίτρων
Βαλβολίνη 85w-90, συσκ. 4 - 5
λίτρων

2.328,00

2.320,00
80,00
60,00
90,00
80,00
318,00
40,00

11

Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων,
συσκ. βαρέλι 159 λίτρων

12

Λάδι ATF-D2 / D3, συσκ. 18 - 20
λίτρων

220,00

13

Λιπαντικά μίξεως βενζίνης για
δίχρονους κινητήρες, συσκ. 1 λίτρου

60,00

14

Λιπαντικό αλυσίδας αλυσοπρίονου,
συσκ. 1 λίτρου

30,00

15

Υγρά φρένων DOT-4, συσκ. 1 λίτρου

70,00

3.021,00

(λτ

Τιμή
μονάδος
(€/λτ)

Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός

16

Καθαριστικό βιοντίζελ, (μυκητοκτόνο
- βιοκτόνο), συσκ. 1 λίτρου

370,00

17

Καθαριστικό ντίζελ, συσκ. 1 λίτρου

70,00

18

Αντιπαγωτικό, συσκ. 1 λίτρου

170,00

ο

19
20

Αντιψυκτικό (-35 C περίπου), συσκ.
βαρέλι 159 λίτρων
Αντιψυκτικό έτοιμο προς χρήση
(παραφλού) (-20 οC περίπου), συσκ.
4 - 5 λίτρων

21

Αντιψυκτικό (-35 οC περίπου),
συμπυκνωμένο, συσκ. 20 λίτρων

22

Πρόσθετο ad blue, συσκ. 10 λίτρων

23

Γράσο γενικής λίπανσης, συσκ. 5
κιλών

27
28

Γράσσο γενικής λίπανσης (ψιλό για
λίπανση αρθρώσεων - γρασσαδόρο)
συσκ. βαρέλι 159 λίτρων
Γράσο για ρουλεμάν - τροχούς, συσκ.
5 κιλών
Γράσο συστημάτων αυτόματης
λιπανσης, συσκ. 5 κιλών
Γρασσογραφίτης
Πάστα καθαρισμού χεριών

29

Απιονισμένο νερό, συσκ. 4-5 λίτρων

24

25
26

795,00
80,00
120,00
3.050,00
70,00

318,00

50,00
40,00
50,00
25,00
0,00
Άθροισμα :
Φ.Π.Α. (24%) :
Σύνολο :

Ελευθερούπολη, ……………
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

0,00
0,00
0,00

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:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Α.Φ.Μ.: 997732707, Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α, Τ.Κ. 64100, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ1.
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 …………………………2 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) .......................…………………………………..3
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 6802/30.03.2017 Διακήρυξη που αφορά την υγρών καυσίμων &
λιπαντικών του Δήμου Παγγαίου, για την ανάδειξη αναδόχου και την ανάθεση της σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»/ για το/α τμήμα/τα ...............4

1

2
3
4

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.
Όπως προηγούμενη υποσημείωση.
Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
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.

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 πέντε (5)
ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..5.
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 2.2.2.2 της
Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
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 εκδίδουμε6.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

5

6

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.
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:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Α.Φ.Μ.: 997732707, Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α, Τ.Κ. 64100, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
Ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Α.Φ.Μ.: 997732812, Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ, Τ.Κ. 64100, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
Ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Α.Φ.Μ.: 997732824, Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α, Τ.Κ. 64100, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
Ή
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Α.Φ.Μ.: 997732873, Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α, Τ.Κ. 64100, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
Η’
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Α.Φ.Μ.: 997732885, Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α, Τ.Κ. 64100, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
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
3
4

Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως προηγούμενη υποσημείωση.

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 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», σύμφωνα με την 6802/30.03.2017 Διακήρυξη που αφορά την
προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών του Δήμου Παγγαίου.
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 πέντε (5) ημέρες 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)

5
8

9

Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
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.
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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: - … -

Κ.Α.: …

ΣΥΜΒΑΣΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ……………..»
ΠΟΣΟΥ € …
(CPV …)
Σήμερα την ………. στο Δημοτικό Κατάστημα Παγγαίου μεταξύ των:
A. ……., ……………..…., νόμιμου εκπροσώπου του …………….. και
B. …, νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας …, με ΑΦΜ …, ΔΟΥ …, στην οποία κατακυρώθηκε όπως
ειδικότερα ορίζεται παρακάτω η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», αρ. μελέτης 1011/2017,
με την υπ’ αριθ. …/… Απόφαση τ.. …..,
συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

1) Ο πρώτος, έχοντας υπόψη τον αριθμό 1011/2017 της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον
αριθμό 1 καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα & τον αριθμό 62/2017 της
απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης1 αναθέτει στον δεύτερο εκ των συμβαλλομένων, για
λογαριασμό του …….., την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας, ειδικότερα, όπως ορίζονται στον
παρακάτω πίνακα,
[ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ Ή ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ]

2) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της, εκτός εάν η συμβατική
αξία αναλωθεί νωρίτερα. Εάν η συμβατική αξία δεν αναλωθεί εντός ενός (1) έτους από την
υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμος Παγγαίου διατηρεί το δικαίωμα χρονικής παράτασης της χωρίς
αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου και χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης, υπό
την προϋπόθεση ότι συμφωνούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (Πρ. VI Τμ. 24/2003, ST’ Klim.
118/2005, 129/2006, 14, 34, 64, 69, 99/2010, Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ. Συν. Πράξη 27/2011
Κλιμάκιο Στ’, N. 4412/2016 άρθρο 53 παρ. 1ε).

3) Οι όροι της υπ’ αριθ. 6802/30.03.2017 διακήρυξης του Δημάρχου, τα προβλεπόμενα στην
1011/2017 μελέτη και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης τους οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται
ανεπιφύλακτα, καθώς και οι εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν και όρους της
παρούσας σύμβασης.

4) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους της σύμβασης όπως προσδιορίζονται ανωτέρω,
ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Ε.Σ.Υ. της παρούσας μελέτης.

5) Ο

ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβάλλοντος,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου (παρ. 2 και 4β του άρθρου 18 και παρ. 1 του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016).

1

Π.Δ. 80/2016 άρθρο 4 παρ.4

6) Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά όπως και η παραλαβή των υλικών που του έχουν
ανατεθεί και την ολοκλήρωση των προβλεπομένων ελέγχων και διοικητικών διαδικασιών, με την
έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Ο
ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, δασμούς, φόρους, τέλη,
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας (άρθρο 200 Ν.
4412/2016).

7) Η συμβατική σχέση των συμβαλλομένων μερών διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, τυχόν δε διαφορές
υπάγονται στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων.

8) Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ Τ… ……..….

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

……………………….
(σφραγίδα - υπογραφή)

…
(σφραγίδα - υπογραφή)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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

ΠΡΟΣ(1):

ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:

Οδός
:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι
 Έλαβα πλήρη γνώση των εγγράφων της σύμβασης και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα έγγραφα της σύμβασης.
 πληρώ τις απαιτήσεις της παρ. 2.2.6 της διακήρυξης όσο αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
 πληρώ τις απαιτήσεις της παρ. 2.2.7 της διακήρυξης όσο αφορά τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
(4)

Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

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

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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

ΠΡΟΣ(1):

ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:

Οδός
:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι
 Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από το συνεργαζόμενο πρατήριο ………………………………………….. που βρίσκεται
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(4)

Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

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

