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Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ3

Πίνακας Αποδεκτών TΜHΜΑ Δ3Β (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
Τηλ. 28210 26775
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ΚΟΙΝ.: Χανιά, Δεκ 21
Συν.: Μία (1) Τεχνική

Προδιαγραφή

ΘΕΜΑ: Προμήθειες - Συμβάσεις

ΣΧΕΤ.: α. Ν.Δ. 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.»
β. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών»
γ. ΜΔ υπ’ Αριθμ. 8-7/2020 «Προμήθειες Υλικών – Όργανα

Υλοποίησης Προμηθειών»
δ. Το Αρ. Πρωτ.3800/14-06-2017/ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια οδηγία 20

«Λόγοι Αποκλεισμού από τις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων»

ε. Φ.600.1/398/96188/Σ.2052/17 Νοε 21/ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δ3
στ. Υπ’ Αριθμ. 613/21 Commitment ΠΒΚ

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις των (α) έως (δ) σχετικών.

β. Το (στ) σχετικό με το οποίο αποφασίστηκε η ανάληψη της
υποχρέωσης σε βάρος Π/Υ ΠΒΚ.

προσκαλούμε

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης,
σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης του Παραρτήματος «Β», που αφορά στην
παροχή υπηρεσιών ογκομέτρησης των δεξαμενών δύο βυτιοφόρων οχημάτων
μεταφοράς καυσίμων του ΠΒΚ, συνολικού προϋπολογισμού δεκατριών χιλιάδων
εκατόν πέντε ευρώ (13.105,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η παροχή υπηρεσιών θα γίνει
σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή του σχεδίου σύμβασης.

2. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με
το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

3. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους
συμπληρώνοντας το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος «Α»
και αποστέλλοντας τα έγγραφα της παραγράφου 6 της Τεχνικής Προδιαγραφής.
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4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής της προσφοράς
ορίζεται η 21 Ιαν 2022 και ώρα 12:00. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να
αποστείλουν την προσφορά τους στη διεύθυνση:

Πεδίο Βολής Κρήτης
Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: tm.prom@namfi.gr

5. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί,
επιπλέον του ΚΗΜΔΗΣ, στον ιστότοπο του ΠΒΚ
(www.namfi.gr/language/el/προκηρύξεις).

6. Τα Επιμελητήρια στα οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για
την ενημέρωση των μελών τους.

7. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει προ της
υπογραφής της διαταγής ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο (δ)
σχετικό, τα παρακάτω:

α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

β. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή της επιχείρησης ή
υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.

δ. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας.

8. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την 1η
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του Παραρτήματος «Γ» του (ε) σχετικού.

9. Χειρίστρια θέματος: Τμχης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΠ, Μ.Υ. Μποτωνάκη
Άννα, τηλ. 2821026775.

Υποστράτηγος Αθανάσιος Σαρδέλλης
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής

Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα
Τμχης Προμηθειών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
«Β» Σχέδιο Σύμβασης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Κάθε Ενδιαφερόμενο
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΠΒΚ/Γ΄ΚΥΠ, Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος-Τμήμα Δυτικής Κρήτης
Πρόεδρο Επιτροπής Αξιολόγησης



ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ3
ΤΜΗΜΑ Δ3Β (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
29 Δεκ 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.1/438/96929/Σ.2306

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: ………………………………………………

………………………………………………
ΑΦΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: ………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: ………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ………………………………………………
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: ………………………………………………

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€, ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(€, ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ)

1 Ογκομέτρηση οχήματος
ΠΒΚ 69 Τεμ. 1 ……….. ………..

2 Ογκομέτρηση οχήματος
ΠΒΚ 81 Τεμ. 1 ……….. ………..

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ………..

Συνημμένα υποβάλλω:

- ………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
………………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

Ημερομηνία: …………………….

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

………………………...

Σμήναρχος (Ι) Παντελεήμων Κοβλατζής
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής

Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα
Τμχης Προμηθειών



ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ3
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.600.1/438/96929/Σ.2306.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση με Αριθμό ……./2021

Για την παροχή υπηρεσιών ογκομέτρησης των δεξαμενών των υπ’ αριθμ.
ΠΒΚ 69 και ΠΒΚ 81 βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς καυσίμων του ΠΒΚ.

Σήμερα ημέρα ……………………. μηνός …………………..του έτους 2021 και
ώρα…………., στις εγκαταστάσεις του ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ στον Παζινό
Ακρωτηρίου Χανίων, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ δια της νόμιμου εκπροσώπου του,
………………………………………………………………………………………….…….

2. Η εταιρία …………………., με ΑΦΜ …………………., δια του
νόμιμου εκπροσώπου της ……………., συμφώνησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία
τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1
Γενικά-Αντικείμενο Σύμβασης-Κόστος Σύμβασης

1. Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε εκτέλεση της
Φ.600.1/……/………./Σ………./………..21/ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΠ απόφασης του
Δκτή του ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ανάμεσα στην εταιρία ……………….., με
ΑΦΜ ……………., που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», και στο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ στο εξής «ΠΒΚ» και αντικείμενό της αποτελεί η παροχή υπηρεσιών
ογκομέτρησης των δεξαμενών των υπ’ αριθμ. ΠΒΚ 69 και ΠΒΚ 81 βυτιοφόρων
οχημάτων μεταφοράς καυσίμων του ΠΒΚ, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
και του συνημμένου «1». Βρίσκονται δε σε απόλυτη συμφωνία με την οικονομική
προσφορά του αναδόχου.

2. Το συνολικό κόστος της ανέρχεται στα ποσό των ………………………
(……………€), χωρίς ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 2
Διάρκεια σύμβασης

Η παράδοση των υπηρεσιών θα έχει ολοκληρωθεί εντός …………. (…….)
……….. από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ  3
Παραλαβή υπηρεσιών

1. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή
παραλαβής του ΠΒΚ ή τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας για την οποία
προορίζονται οι υπηρεσίες.

2. Σε περίπτωση που η επιτροπή απορρίψει τις υπηρεσίες, αναγράφονται
οι διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις από τα συμφωνηθέντα, οι λόγοι της απόρριψης
και η σχετική γνωμάτευση

ΑΡΘΡΟ 4
Κυρώσεις – Κήρυξη Αναδόχου Έκπτωτου

1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παρεκκλίνει από τα αναγραφόμενα
στους όρους της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που
αναφέρονται στα άρθρα 203, 217 και 218 του Ν. 4412/2016.

2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από
εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της
σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό
αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω,
διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

3. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη
λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που
χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Οι ποινικές ρήτρες
υπολογίζονται ως εξής:

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε
περίπτωση τμηματικών/ενδιάμεσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας,
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική
ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι
ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές
προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες
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παρατάσεις αυτής με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί
πλήρως.

δ. Τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή
εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά
τεύχη.

4. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την
αμοιβή του αναδόχου.

5. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από το ΠΒΚ το δικαίωμα να
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Το ΠΒΚ διατηρεί το δικαίωμα κήρυξης του
αναδόχου έκπτωτου εφόσον συντρέχουν λόγοι που το δικαιολογούν βάσει του Ν.
4412/2016.

6. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου κατά την
περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή
κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις
οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή
του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας
της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε, χωρίς ο ανάδοχος να
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 5
Πληρωμή - Κρατήσεις

1. Η πληρωμή του αναδόχου, θα πραγματοποιηθεί σε ΕΥΡΩ, από το
Τμήμα Εισπράξεων – Πληρωμών της Δνσης Λογιστηρίου – Χρηματικού του Δ’
ΚΟΥ με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

α. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

β. Πρωτόκολλο ή Βεβαίωση παραλαβής (με μέριμνα του ΠΒΚ)

γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων
από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης

δ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ
λογαριασμού της εταιρείας στον οποίο θα γίνει η κατάθεση των χρημάτων

ε. COMMITMENT (με μέριμνα του ΠΒΚ)

στ. Τα έντυπα-υλικά της παραγράφου 7 της Τεχνικής Προδιαγραφής
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2. Τα τιμολόγια απαλλάσσονται από ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.
4056/3029/17-6-87 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών/Υπηρεσία ΦΠΑ και το
άρθρο 27 του Ν.2859/2000. Επιβαρύνονται μόνο με παρακράτηση Φ.Ε. 8% για
την παροχή υπηρεσιών.

3. Κατά την παρακράτηση του Φ.Ε. θα χορηγείται από το ΠΒΚ στον
Ανάδοχο η προβλεπόμενη βεβαίωση παρακράτησης φόρου.

ΑΡΘΡΟ 6
Τελικές διατάξεις

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε οποιονδήποτε
τρίτο.

2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα σύμβαση
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και της ελληνικής-κοινοτικής
νομοθεσίας.

3. Το ΠΒΚ δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για μέτρα και αυξήσεις των
πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ. που θα ληφθούν και δεν ευθύνεται
ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην τιμή, την ποιότητα και τον χρόνο
παράδοσης των εργασιών

4. Η παρούσα σύμβαση:

α. Κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο
συσχετίζεται εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά
και από τους δύο συμβαλλομένους.

β. Συντάχθηκε σε δύο όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί και μετά την
ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους. Από τα πρωτότυπα αυτά
το ένα κρατήθηκε από το ΠΒΚ/Δ’ ΚΟΥ/ΔΠΣ και το άλλο έλαβε ως διπλόγραφο ο
ανάδοχος.

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ  Π.Β.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Σμήναρχος (Ι) Παντελεήμων Κοβλατζής
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής

Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα
Τμχης Προμηθειών

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
«1» Τεχνική Προδιαγραφή



ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΣ
Γ’ ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΤΟΥ ΠΒΚ

Χανιά, 13 Δεκ 21





ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Γ′ ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Χανιά, 13 Δεκ 21

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ (2) ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΤΟΥ ΠΒΚ

1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1 Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την διενέργεια
ογκομετρήσεων των δεξαμενών των υπ΄αριθμ. ΠΒΚ 69 και ΠΒΚ 81
βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου
θέρμανσης αντίστοιχα

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φορείς οι οποίοι:

2.1.1. Είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO/IEC 17025 ή νεώτερη έκδοσή του από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
(ΕΣΥΔ) ή από αντίστοιχο ευρωπαϊκό φορέα διαπίστευσης, για την
ογκομέτρηση δεξαμενών.

2.1.2. Έχουν τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στην πιστοποιημένη
ογκομέτρηση δεξαμενών.

2.1.3. Διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τη
διενέργεια τέτοιων μετρήσεων.

2.1.4. Διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό ο οποίος έχει
πιστοποιητικά διακρίβωσης από διαπιστευμένο φορέα.

2.1.5. Είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001 εν ισχύ από διαπιστευμένο
φορέα, για την παροχή υπηρεσιών θέματος.
3. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3.1.Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα ακόλουθα:
3.1.1. Την παρούσα ΤΠ
3.1.2. Το ΦΕΚ 2406/ΤΕΥΧΟΣ Β’/26-09-2013
3.1.3. Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ΙΕC 17025
3.1.4. Γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς και τα πρότυπα του

Ελληνικού Κράτους και της Ε.Ε. κατά το χρόνο εκτέλεσης
συμπεριλαμβανομένων και οποιονδήποτε τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή
διορθώσεων προηγούμενων διαταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών ή
προτύπων.

3.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ



Οι προς ογκομέτρηση δεξαμενές είναι , μεταλλικές, κυλινδρικές,
οριζόντιες και αποτελούνται από τρία διαμερίσματα η κάθε μία με όγκο ανα
διαμέρισμα όπως στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1. Στοιχεία δεξαμενών

α/α ΟΧΗΜΑ Είδος
καυσίμου

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ V όγκος
( lt)

1

ΠΒΚ 69

Πετρέλαιο
Κίνησης

1ο Διαμέρισμα 4.316

2 Πετρέλαιο
Κίνησης

2ο Διαμέρισμα 4.316

3 Πετρέλαιο
Κίνησης

3ο Διαμέρισμα 4.785

Σύνολο 13.417

4

ΠΒΚ81

Πετρέλαιο
Θέρμανσης

1ο Διαμέρισμα 3.100

5 Πετρέλαιο
Θέρμανσης

2ο Διαμέρισμα 3.100

6 Πετρέλαιο
Θέρμανσης

3ο Διαμέρισμα 3.200

7 Σύνολο 9.400

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4.1. Μέτρα Ασφαλείας

4.1.1. Ο καθορισμός, η λήψη και η τήρηση των απαραίτητων μέτρων
ασφαλείας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις καθόλη τη διάρκεια
της εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών θέματος τόσο ως προς το προσωπικό
του παρόχου υπηρεσιών, όσο και προς τους τρίτους και τις εγκαταστάσεις της
Υπηρεσίας θα γίνει με μέριμνα και ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών.

4.1.2. Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιτύχει συνθήκες απόλυτης
ασφάλειας για ακίνδυνη επέμβαση στις δεξαμενές, διαθέτοντας τον αναγκαίο
εξοπλισμό και τα απαιτούμενα όργανα. Όλα τα μηχανήματα που θα
χρησιμοποιηθούν θα είναι αντιεκρηκτικού τύπου.

4.1.3. Θα είναι υπεύθυνος για την περίφραξη και σήμανση του χώρου
εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών. Ο χώρος θα χαρακτηρισθεί ως περιοχή
απαγορευμένης εισόδου εις του μη έχοντες εργασία και θα αποκλεισθεί με
ειδικές ταινίες.

4.1.4. Θα είναι υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων μέσων
πυρόσβεσης κατά την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών (πυροσβεστήρες).



4.1.5. Επιπλέον με δική του ευθύνη θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα
μέτρα για την αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος καθόλη τη διάρκεια
εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών.

4.2.Καθαρισμός δεξαμενών

4.2.1. Οι υπόψην δεξανες του πίνακα 1 με α/α 1-5, δεν έχουν
συντηρηθεί πρόσφατα από το ΠΒΚ..

4.2.2. Για τον καθαρισμό τους, να εφαρμοστούν τα καθοριζόμενα από
την ισχύουσα νομοθεσία. Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός της δεξαμενής θα
γίνει στέγνωμα.

4.2.3. Όλα τα αντλήσιμα νερά καθαρισμού θα αποθηκευθούν σε
(παλετοδεξαμενές κατά UN για καύσιμο) που θα διαθέσει ο πάροχος
υπηρεσιών.

4.2.4. Η περαιτέρω διαχείριση και διάθεση των αποβλήτων
(εναπομείνοντα υγρά κατάλοιπα καυσίμου και αντλήσιμα νερά καθαρισμού)
θα γίνει με βάση την κείμενη νομοθεσία από εξουδιοδοτημένο φορέα, με
μέριμνα και δαπάνη του παρόχου υπηρεσιών.

5. ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ

5.1. Για την ογκομέτρηση μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες μέθοδοι
σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα.

5.2. Η επιλογή της μεθόδου είναι στην κρίση των συμμετεχόντων
λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο παράρτημα Γ του ΦΕΚ 2406/ΤΕΥΧΟΣ
Β’/26-09-2013.

5.3. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που επιλεγεί ογκομετρική μέθοδος,
η οποία συνίσταται στην απ’ ευθείας μέτρηση του όγκου κατά τη σταδιακή
πλήρωση της δεξαμενής με την προσθήκη διακριτών ποσοτήτων ύδατος που
μετρώνται με τη βοήθεια κατάλληλου μετρητικού προτύπου, το κόστος για την
προμήθεια του απαιτούμενου νερού για την ογκομέτρηση καθώς και για την
απομάκρυνση και περαιτέρω διαχείριση του σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, βαρύνει τον πάροχο υπηρεσιών και θα γίνει με δική του μέριμνα.

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6.1. Κάθε συμμετέχοντας φορέας υποχρεούται να καταθέσει τα
παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά μαζί με την προσφορά του:

6.1.1. Πιστοποιητικό διαπίστευσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO/ΙΕC 17025:2005 ή νεώτερη έκδοσή του από το Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή από αντίστοιχο ευρωπαϊκό φορέα διαπίστευσης για
ογκομέτρηση δεξαμενών εν ισχύ κατά τη φάση της διαγωνιστική διαδικασίας,
συνοδευόμενο από το Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης (ΕΠΕΔ).

6.1.2. Μία πλήρη περιγραφή των εργασιών που θα εκτελεστούν
στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών θέματος με ιδιαίτερη μνεία στη μέθοδο ή



στις μεθόδους ογκομέτρησης που θα εφαρμοστούν από τον φορέα, και
αναφορά των σχετικών προτύπων. Επισημαίνεται ότι οι μέθοδοι
ογκομέτρησης που θα εφαρμοστούν, θα συμπεριλαμβάνονται στο ΕΠΕΔ.

6.1.3. Τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί (ονομαστικά με το
σειριακό αριθμό).

6.1.4. Τα πιστοποιητικά διακρίβωσης του εξοπλισμού από
διαπιστευμένο φορέα.

6.1.5. Το ονοματεπώνυμο του προσωπικού που θα εκτελέσει τις
εργασίες και τα στοιχεία εκπαίδευσής του (αναλυτικά, με τη σχετική
τεκμηρίωση).

6.1.6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται
ολοκληρωμένες εργασίες ογκομέτρησης του φορέα.

6.1.7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται ο χρόνος
ογκομέτρησης κάθε δεξαμενής και ο χρόνος παράδοσης των πινάκων
ογκομέτρησης.

6.1.8. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 εν ισχύ από
διαπιστευμένο φορέα, για την παροχή υπηρεσιών θέματος.

6.2. Η Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της να ζητήσει από κάθε
συμμετέχοντα έγγραφες διευκρινίσεις επί των αναγραφομένων στην
προσφορά του, καθώς και οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί ότι
απαιτείται για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης της προσφοράς με την ΤΠ.

7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΝΤΥΠΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
7.1. Μετά την περάτωση της παροχής υπηρεσιών θέματος, ο πάροχος

είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα παρακάτω:
7.1.1. Πιστοποιητικό ογκομέτρησης
7.1.2. Πίνακα ογκομέτρησης, σύμφωνο με το εφαρμοσθέν για την

ογκομέτρηση πρότυπο, σε έντυπη μορφή (τρία αντίτυπα) και ψηφιακή μορφή,
ο οποίος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

7.1.2.1. Τη μέθοδο της ογκομέτρησης και τους
υπολογισμούς που εκτελέστηκαν.

7.1.2.2. Το ύψος της δεξαμενής.
7.1.2.3. Το μέγιστο ύψος πλήρωσης κάθε διαμερισματος

της δεξαμενής.

7.1.2.4. Τον όγκο της δεξαμενής κάτω από την πλάκα αναφοράς
συνολικά και για κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά. Οι πίνακες ογκομέτρησης θα
συνοδεύονται από σχεδιάγραμμα της δεξαμενής(συνολικα και για κάθε
διαμέρισμα ξεχωριστά) στο οποίο θα εμφαίνονται τα παραπάνω στοιχεία.

7.1.3. Τις επιμέρους μετρήσεις.
7.1.4. Τους υπολογισμούς βάσει των οποίων προέκυψαν τα στοιχεία

του πίνακα.



7.1.5. Τον υπολογισμό της αβεβαιότητας των μετρήσεων. Αν η
υπολογισθείσα αβεβαιότητα υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια, όπως
αυτά καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, ο πίνακας ογκομέτρησης δεν
θα γίνεται αποδεκτός. Η μέγιστη επιτρεπτή αβεβαιότητα, η οποία οφείλει να
εκτιμάται σύμφωνα με την οδηγία GUM για συντελεστή κάλυψης k=2 και
μπορεί να έχει θετικό ή αρνητικό πρόσημο, πρέπει να ισούται με: 0,3% της
ενδεικνυόμενης τιμής όγκου για οριζόντιες ή κεκλιμένες κυλινδρικές δεξαμενές
σύμφωνα με το ΦΕΚ 2406/ΤΕΥΧΟΣ Β’/26-09-2013.

7.1.6. Μία (1) φυσική βέργα μέτρησης στάθμης από ορείχαλκο, ή
άλλο κατάλληλο υλικό για τέτοιες εφαρμογές, για κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά
με χάραξη αριθμού σειράς και χάραξη υποδιαιρέσεων σε βήματα του ενός (1)
χιλιοστού (mm), του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος. Η ως άνω βέργα
συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης διαπιστευμένου εργαστηρίου για
όλο το μήκος χάραξης με τις αντίστοιχες αβεβαιότητες μέτρησης.

7.2. Επισημαίνεται ότι ο πίνακας ογκομέτρησης θα είναι με ακρίβεια
χιλιοστού.

7.3. Πιστοποιητικό τελικής διάθεσης αποβλήτων.

8. ΔΙΑΦΟΡΑ

8.1. Στις υποχρεώσεις του παρόχου συμπεριλαμβάνεται και η απόδοση
του χώρου, μετά την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών θέματος,
καθαρού.

8.2. Ο πάροχος θα απασχολήσει για τις εργασίες προσωπικό της
επιχείρησής του ή προσωπικό συνεργαζόμενης στεγασμένης επιχείρησης, σε
περίπτωση όμως που απασχολήσει έτερους εργατοτεχνίτες, τότε υποχρεούται
στην ασφαλιστική τους κάλυψη στο ΙΚΑ με δικές του δαπάνες. Όλο το
προσωπικό θα φοράει τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας,
ειδάλλως θα εξέρχεται του στρατοπέδου.

8.3. Ο προμηθευτής και το προσωπικό του υποχρεούνται να τηρούν
όλους τους κανονισμούς ασφαλείας κατά την είσοδο και κατά την εργασία
τους στο Στρατόπεδο και θα τους χορηγηθεί σχετική άδεια εισόδου εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.

8.4. Για την εξόφληση της δαπάνης της παροχής υπηρεσιών θα
προηγηθεί η παραλαβή εγγράφων-εντύπων-υλικών της παραγράφου 8 της
παρούσας ΤΠ από επιτροπή του ΠΒΚ που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και
θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο .

8.5. Ο χρόνος εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών είναι ένας (1) μήνας.

9. Χειρίστης θέματος: Τχης (ΥΠ) Γεωργαλάς Διαμαντής ΠΒΚ/Γ  ΚΥΠ/ΔΕΦ,
τηλ 2821026903, suppdivision@namfi.gr

10.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



10.1.Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που
περιγράφονται αναλυτικά στις προηγούμενες παραγράφους.

10.2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

(α)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(β)

ΜΟΝ

ΜΕΤΡ

(γ)

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
Μον

(Ευρώ)

(δ)

ΣΥΝΟΛΟ

Ευρώ

(ε)

CPV

(στ)

1

Ογκομέτρηση
Δύο (2)
βυτιοφόρων
οχημάτων
μεταφοράς
καυσίμου του
ΠΒΚ σύμφωνα με
τα αναγραφόμενα
στην παρούσα
ΤΠ

ΤΕΜ 1 13.105 13.105

71330000-0
(Διάφορες
υπηρεσίες
μηχανικού)

ΣΥΝΟΛΟ 13.105

Ασμχος (ΜΗ) Αντώνιος Λέκκας
Ακριβές Αντίγραφο Δντής Γ΄Κλάδου Υποστήριξης

Τχης (ΥΠ) Γεωργαλάς Διαμαντής
Δντής ΠΒΚ/Γ΄ΚΥΠ/ΔΕΦ
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