
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ                                                     ΙΣΤΙΑΙΑ  26/05./2020 
  Αριθμ. Πρωτ..4711 

  
 
 
 
 
 
 
  

  

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την 

προμήθεια Καυσίμων κίνησης – θέρμανσης & λιπαντικών για τη κάλυψη των 

αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ και των ΝΠΔΔ του, 

προϋπολογισμού 601.951,89 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ  

διακηρύσσει  
Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια καυσίμων και     λιπαντικών του 
Δήμου, των Νομικών Προσώπων και των σχολικών του επιτροπών για το έτος 2020»   προϋπολογισμού 
601.951,89 με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη   προσφορά μόνο βάσει τιμής.  
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1.: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  
1.1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής.  
  

 
Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Πόλη ΙΣΤΙΑΙΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 342 00 

Τηλέφωνο 2226350034-2226053540 

Φαξ 2226056163 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  distiaias@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες Τσαπέτης Κων/νος  

Γενική Διεύθυνση στο 
διαδίκτυο  (URL) 

http://www.dimosistiaiasaidipsou.gr 

 
 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος (μη κεντρική αναθέτουσα αρχή) και ανήκει στους φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης (Υποτομέας ΟΤΑ). Κύρια δραστηριότητα Α.Α.  

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δημόσιες υπηρεσίες.  

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.   
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση.  
Είδος διαδικασίας .  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
  
Χρηματοδότηση της σύμβασης.  
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού . 
 
Για τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού η δαπάνη : 405.141,65 € (με ΦΠΑ) θα καλυφθεί απ τον τακτικό 
προϋπολογισμό  Θα εκδοθούν αναλήψεις πολυετούς υποχρέωσης με τις οποίες θα γίνει διάθεση ποσού  
του τρέχοντος προϋπολογισμού  και προβλεφθεί η απαιτούμενη εξειδικευμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του 2021 και συγκεκριμένα τους       
Κ.Α: 10.6641.001, 15.6641.001, 20.6641.001, 25.6641.001, 30.6641.001, 35.6641.001, 25.6642.001, 
10.6643.001   
 
Για το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική μέριμνα Αλληλεγγύη, Αθλητισμός  η δαπάνη 26.182,60 €(με ΦΠΑ) θα εκδοθούν 
αναλήψεις πολυετούς υποχρέωσης  που θα βαρύνουν τους κωδικούς 15-6643, 15-6644.001  
 





 

 

Για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ η δαπάνη 99.875,58 € (με ΦΠΑ)  θα καλυφθεί από την 
επιχορήγηση ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων.   
 
Για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ η δαπάνη 70.752,06 €(με ΦΠΑ)  θα καλυφθεί από την 
επιχορήγηση ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων 
  
1.3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης   

Με τον παρόντα προϋπολογισμό προβλέπεται η δαπάνη εξακόσιες μία χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ένα  
ευρώ και  ογδόντα εννέα λεπτά (601.951,89), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% για την προμήθεια 
καυσίμων και  λιπαντικών , για τις ανάγκες του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού   και  των νομικών του προσώπων, 
όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω. Η διάρκεια της σύμβασης αφορά την προμήθεια καυσίμων ετών 
2020 - 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως των αναγραφόμενων ποσοτήτων . 

Η μελέτη ως προς τις ποσότητες των λίτρων είναι, κατά το δυνατόν, ακριβής. Οι παρακάτω τιμές 
προκύπτουν από την μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή προκύπτει από το εβδομαδιαίο Δελτίο 
Επισκόπησης τιμών καυσίμων που εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (φαίνεται στην ιστοσελίδα 
www.fuelprices.gr/CheckPrices) για το Νομό Ευβοίας , Δήμο Ιστιαίας , για κάθε, προς προμήθεια, είδος 
ξεχωριστά (πετρέλαιο diesel κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ., πετρέλαιο θέρμανσης).  

 Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV):  

 09132100-4: Αμόλυβδη Βενζίνη  

 09134200-9: Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ  

 09135100-5: Πετρέλαιο Θέρμανσης  

 24951000-5: Γράσα και Λιπαντικά   

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα 2 κατωθι τμήματα   

ΤΜΗΜΑ 1 <<ΚΑΥΣΙΜΑ  (ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 95 ΟΚΤ., ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.)ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ .>> ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΑΞΙΑ 
575.309,25ΕΥΡΩ  ΜΕ Φ.Π.Α   

ΤΜΗΜΑ 2 <<ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ  >> ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 26.642,64 
ΕΥΡΩ  ΜΕ Φ.Π.Α   
Προσφορές υποβάλλονται για το τμήμα ή για τα τμήματα για τα οποία οι υποψήφιοι επιθυμούν δηλαδή η 
στο τμήμα 1 ή στο τμήμα  2 ή και στα δύο τμήματα μαζί    

 Δηλαδή ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί  να ανατεθεί σε ένα προσφέροντα ορίζεται σε 2 (δύο)   

Η εκτιμώμενη αξία της μελέτης, ανέρχεται στο ποσό των 601.951,89 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 485.445,07  € ΦΠΑ: 116.506,82 €).   
  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το διάστημα δύο ετών  από την υπογραφή της σύμβασης    ή μέχρι 
εξαντλήσεως των αναγραφόμενων ποσοτήτων ..   
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
της παρούσας διακήρυξης.   





Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
της τιμής, τόσο για τα καύσιμα (Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ., Πετρέλαιο Κίνησης, Πετρέλαιο Θέρμανσης), όσο 
και για τα λιπαντικά. Συγκεκριμένα:   
  
 α) για τα καύσιμα (αμόλυβδη βενζίνη πετρέλαιο κίνησης ,πετρέλαιο θέρμανσης ) ως πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσεις τιμής θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στη 
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης των καυσίμων κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 
Αναλυτικά ως χαμηλότερη τιμή θεωρείται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη 
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά Μέση Τιμή Λιανικής Πώλησης του είδους καυσίμου επί της αντλίας, 
την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης τιμών 
καυσίμων, που εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας (φαίνεται στην ιστοσελίδα http://www.fuelprices.gr/CheckPrices) για το Νόμος 
Ευβοίας , Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού   (άρθρο 63 Ν.4257/2014).  
  
β) για τα λιπαντικά , ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, θεωρείται το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) ανά τιμή μονάδας (πχ. τιμή/ανά λίτρο, τιμή/ανά συσκευασία), δηλαδή 
η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών .  
  
1.4. Θεσμικό πλαίσιο   
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:  

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  
 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “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»,  
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  
 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,  
 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»,  
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» του άρθρου 26 του 
ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με 
κλήρωση»,  
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 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”, του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών, του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  





 

 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15,  
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, του 
π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” της με αρ. 57654 (Β’ 
1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού  
 Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» της με 
αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος  
 Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 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,  

 Την υπ. Αριθμ. 05/2020   Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών – Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας , 
Τμήμα Τεχνικών Εργων και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού   

 Το υπ. Αριθμ. Πρωτ.  4343/19-05-2020   Πρωτογενές Αίτημα το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΔΜΗΣ με 
αριθμό 20REQ006734715 

  Τις  υπ΄ αριθμ A-359 – A-366   Αποφάσεις Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης εκδοθείσες την 
21/05/2020 οι οποιες αναρτηθηκαν  στο ΚΗΜΔΗΣ ως εγκεκριμμένο αίτημα  λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 
20REQ006742535 

 Τις  υπ΄ αριθμ Α 61-62  Αποφάσεις Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης εκδοθείσες την 25/05/2020 οι 
οποιες αναρτηθηκαν  στο ΚΗΜΔΗΣ ως εγκεκριμμένο αίτημα  λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:  20REQ006764154 

   Την υπ’ αριθμόν  116/2020 Α.Ο.Ε που αφορά έγκριση της μελέτης και την κατάρτιση των όρων 
του διαγωνισμού της προμήθειας ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2021 

  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  

  
1.5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού   
Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ως ακολούθως:  
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1.6. Δημοσιότητα   
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις  26/05/2020  
Στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε προσωρινό αριθμό αναφοράς  2020-068083. 
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο   
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 90184 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει :  
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) .  
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 
:www.dimosistiaiasaidipsou.gr  και ανακοινώσεις και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος  
  
Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων   
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον προμηθευτή που ανακηρύσσεται ανάδοχος.  
Επειδή δίνεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να καταθέσουν προσφορά σε μια ή περισσότερες 
ομάδες του Διαγωνισμού, οι δαπάνες των δημοσιεύσεων θα επιμερίζονται ποσοστιαία, ανάλογα με την 
αξία της εκτιμώμενης αξίας του Τμήματος του Διαγωνισμού που κατακυρώθηκε στον κάθε έναν 
προμηθευτή ξεχωριστά.  
 
1.7. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης   
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:  
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 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, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους,  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες  
  
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
2.1. Γενικές Πληροφορίες   
2.1.1. Έγγραφα της σύμβασης   
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα:  
η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής δηλ.  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I -ΜΕΛΕΤΗ  





 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II- Ευρωπαϊκό Έγγραφο Ενιαίας Σύμβασης (ΕΕΕΣ) οι συμπληρωματικές πληροφορίες που 
τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά 
δικαιολογητικά.  
  
2.1.2. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης   
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.   
  
2.1.3. Παροχή Διευκρινίσεων   
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας 
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους 
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 
είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  
  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.  
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών   
  
2.1.4. Γλώσσα   
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188).  
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  





Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο πρέπει 
να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα.  
Κάθε μορφής επικοινωνία με το Δήμο Ιστιαίας , καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  
   
2.1.5. Εγγυήσεις   
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα.  
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου  
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση 
του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 
ανάληψη υποχρέωσης, από τον εκδότη της εγγύησης, να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση της εγγυήσης καλής εκτέλεσης τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  
2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής   
2.2.1. Δικαίωμα συμμετοχής   
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:  
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς  
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   
   
2.2.2. Εγγύηση συμμετοχής   
  





 

 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 1% επί 
της αξίας του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή των ΤΜΗΜΑΤΩΝ για το/τα οποίο/α υποβάλλεται προσφορά, χωρίς ΦΠΑ. Κατά 
συνέπεια υποβάλλεται μία μόνο εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Αναλυτικά, το ύψος της εγγύησης 
συμμετοχής ανά ΤΜΗΜΑ, του προκηρυσσόμενου αντικειμένου, είναι:   
  

Αριθμός  
τμήματος  
  

Τίτλος τμήματος   Ύψος εγγύησης 
συμμετοχής   

1  Καύσιμα (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ. 
πετρέλαιο diesel κίνησης και πετρελαίου 
θέρμανσης )για τις ανάγκες του Δήμου 
Ιστιαίας-Αιδηψού ποσού  463.959,07 €  
πλέον ΦΠΑ 

 τέσσερις χιλιάδες 
εξακόσια τριάντα εννέα  
ευρώ και πενήντα εννέα 

λεπτά  
 (4.639,59 ευρώ)  

2  Λιπαντικά για τις ανάγκες του Δήμου 
Ιστιαίας-Αιδηψού  ποσού 21.486,00€ πλέον 
ΦΠΑ 

Διακόσια δέκα τέσσεαρα  
ευρώ και ογδόντα έξι  
λεπτά   (214,86 ευρώ)  

  
   
Σε περίπτωση διαγωνιζόμενου που υποβάλλει διακριτές προσφορές και για τα δυο (2) ΤΜΗΜΑΤΑ, η 
απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του προϋπολογισμού του 
προκηρυσσόμενου αντικειμένου χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι συνολικά σε  τέσσερις χιλιάδες  οκτακόσια πενήντα 
τέσσερα ευρώ και σάραντα πέντε λεπτά ( 4.854,45 ευρώ) 
 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.  
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας.  
   
2.2.2.2 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  
.  
  
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.   
  
2.2.3. Λόγοι αποκλεισμού   
  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 
από τους ακόλουθους λόγους:  
  
 2.2.3.1   Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  





α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ.  
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 
L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).  
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους 
διαχειριστές.  
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.  
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  
  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :  

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και  
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  





 

 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση.  
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους, ή/και  

2.2 3.3. Η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  
  
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: (α) εάν έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  





(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  
  
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.  
  
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016  
  
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης.  
 
Κριτήρια Επιλογής  
  
2.2.4. Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας   
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής  
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του 
ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο   
  
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν:  
Ειδικά για τα καύσιμα απαιτείται 
Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδεια λιανικής εμπορίας πωλητή πετρελαίου ή άδεια 
διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων από αρμόδια διοικητική αρχή, σε περίπτωση που υποβάλλουν 





 

 

προσφορά για την προμήθεια των καυσίμων. Τα σχετικά έγγραφα θα συμπεριληφθούν στον φάκελο της 
Τεχνικής Προσφοράς  
  
2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
α) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης με σκοπό την 
προμήθεια των λιπαντικών και οι κατασκευαστές των προσφερόμενων λιπαντικών (εφόσον οι οικονομικοί 
φορείς δεν είναι οι ίδιοι και κατασκευαστές του εξοπλισμού) οφείλουν να συμμορφώνονται με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας και να τηρούν την περιβαντολογική νομοθεσία . Για το λόγο αυτό οφείλουν να 
εφαρμόζουν συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών 
προτύπων και να έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Αναγνωρίζονται ισοδύναμα 
πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, γίνονται δεκτά άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο κατασκευαστής δεν είχε τη 
δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους 
οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα 
προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.  
  
2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της παραγράφου 
2.2.5, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με 
αυτούς.  
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την 
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Υπό τους ίδιους 
όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην 
ένωση ή άλλων φορέων.  
  
  
2.2.8. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής   
2.2.8.1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών   
  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το αναρτημένο μαζί με την παρούσα Διακήρυξη υπόδειγμα της οποίας 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Παραρτήματος 1.  
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, ως 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  





Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  
  
2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα  
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.     Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή 
ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7. της 
παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7).  
      Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3 και 2.2.3.4.       Οι οικονομικοί φορείς δεν 
υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η 
αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η 
οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση 
δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Οι οικονομικοί φορείς δεν 
υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση 
διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν  
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου το οποίο να 
έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,  
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από 
το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη 
θέσεως σε εκκαθάριση.  
       Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο.     Η μη αναστολή των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 
οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων.  
      Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 





 

 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  
        Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 
και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.  
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.3 της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν τότε μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  
δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.  
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που η χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.  
        Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό 
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.  
Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς που 
συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων προσκομίζουν: Άδεια 
λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδεια λιανικής εμπορίας πωλητή πετρελαίου ή άδεια διακίνησης 
πετρελαιοειδών προϊόντων από αρμόδια διοικητική αρχή.  
Β.4. α) Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 
2.2.6, οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης σύμβασης προμήθειας 
λιπαντικών θα πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικά ISO 9001/9008 ή ισοδύναμα αυτού για τους ίδιου τα 
οποία να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.  
β) Για την απόδειξη της συμμόρφωσης των κατασκευαστών των προσφερόμενων λιπαντικών με 
συστήματα ή πρότυπα που αφορούν την περιβαλλοντική διαχείριση και τα λοιπά πρότυπα,  απαιτείται η 
εγγραφή τους στο  Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)  επίσης οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
πιστοποιητικά ISO 9001/9008, ISO 14001/2004 και OHSAS 18001 της παραγωγικής εταιρείας, που να έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα.  
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 





νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε  
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που  
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου.  
Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
      Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
     Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους.  
Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν.  
4412/2016.  
Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό  
  
2.3. Κριτήρια Ανάθεσης   
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο 
τιμής.  
Ειδικότερα για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης χαμηλότερη τιμή είναι το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως διαμορφώνεται στο παρατηρητήριο 
τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων (φαίνεται στην ιστοσελίδα http://www.fuelprices.gr/CheckPrices) για το Νόμος 
Ευβοίας, Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού.  
Για τα λιπαντικά η χαμηλότερη προσφορά για το σύνολο των ειδών , θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης (%) ανά τιμή μονάδας (πχ. τιμή/ανά λίτρο, τιμή/ανά κιλό), δηλαδή η χαμηλότερη τιμή.  
.  
2.4. Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών   
2.4.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών   
  
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην σχετική μελέτη της Διακήρυξης, 
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα /υποομάδα.  
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 





 

 

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του  
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  
.   
2.4.2. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών   
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/2015 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
      Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 
5 της ίδιας Υ.Α.  
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.  
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.  
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: (α) έναν (υπο)φάκελο με 
την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά 
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας και την παρούσα διακήρυξη. (β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση 
απαιτούμενα δικαιολογητικά  
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 .  
     Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού 
ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  
     Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της.  
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf].  
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω:  





     Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη, προηγμένη, ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.  
     Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
     Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν 
εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).  
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική 
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.     Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να 
υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που 
έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.   
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 2.4.3.1 Τα στοιχεία και 
δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 
4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα 
άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML ή PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της διακήρυξης.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.  
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  
2.4.3.2 Τεχνική προφορά υποβάλλεται ξεχωριστά για κάθε ομάδα, για την οποία καταθέτει προσφορά ο 
υποψήφιος οικονομικός φορέας.  
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” της σχετικής μελέτης, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, όπου και βρίσκεται αναρτημένο. Περιλαμβάνει 
ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως 
άνω Παράρτημα.. Επιπλέον των παραπάνω οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στον φάκελο 
της Τεχνικής Προσφοράς τις παρακάτω, ψηφιακά υπογεγραμμένες υπεύθυνες δηλώσεις όπως αυτές 
αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων   
Που είναι αναπόσπαστο τμήμα της υπ αριθμ 05/2020 μελέτης: 
 

1. Βεβαίωση για κατάθεση τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για την ομάδα την οποία συμμετέχει και για 

το σύνολο των ειδών της. 

2. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης. 





 

 

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προφερόμενα προϊόντα καλύπτονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά της σειράς 

IS0 9000 (ή άλλα ισοδύναμα) του παραγωγού και οποτεδήποτε ζητηθούν από την υπηρεσία θα 

προσκομιστούν. 

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Τα προσφερόμενα λιπαντικά, καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ. αριθμ. 176/1994 

Απόφασης Γ.Χ. του Κράτους (ΦΕΚ 421/8/6 Ιουνίου 1994), είναι από πρωτογενή υλικά, διαθέτουν έγκριση 

κυκλοφορίας του Γ.Χ του Κράτους, η οποία δύναται να προσκομιστεί οποιαδήποτε στιγμή ζητηθεί από την 

Υπηρεσία. 

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Δέχονται να σταλούν δείγματα για ποιοτικό έλεγχο των ειδών στο Γενικό Χημείο 

του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο εφόσον κριθεί αυτό αναγκαίο από την Υπηρεσία. 

6. α. Ο χρόνος παράδοσης λιπαντικών τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ή την 

παραγγελία, 

6. β. Ο χρόνος παράδοσης καυσίμων μια (1) ημέρες μετά από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας. 

7. α. Ο τόπος παράδοσης λιπαντικών είναι η αποθήκη του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού. 

7. β. Τόπος παράδοσης καυσίμων, για την πλήρωση των δεξαμενών πετρελαίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού  

με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου ,  όποτε του ζητηθεί. Η βενζίνη κίνησης να διατίθεται από το πρατήριο 

του, πάντα με την επίδειξη του δελτίου χορήγησης καυσίμων. 

8. Ο χρόνος εγγύησης-διατήρησης των λιπαντικών:     Τουλάχιστον ένα (1) έτος. 

9. Κατάλογοι - με στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών για τα προσφερόμενα είδη δηλ. τα τυπικά φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά, ειδικό βάρος, ιξώδες, δείκτης ιξώδους, σημείο ανάφλεξης, σημείο ροής και αλκαλικότητας 

(ΤΒΝ) διάρκεια ζωής κτλ. 

10. Εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων ( approval ) για τα λιπαντικά ή πρόσθετα  εφ όσον υπάρχουν 
 
  
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν αν προτίθενται να αναθέσουν, υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
κάποια ομάδα/υποομάδα ή τμήμα της σύμβασης καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.  
  
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών  
  
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται, λαμβάνοντας υπόψη το αναγραφόμενο στην παρούσα 
διακήρυξη κριτήριο ανάθεσης, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική 
προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την οικονομική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης, για κάθε ομάδα, για το οποίο καταθέτει προσφορά ο υποψήφιος 
οικονομικός φορέας.  
Α. Τιμές  





Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα διακήρυξη κριτήριο 
ανάθεσης δηλ. για τα καύσιμα, εκφράζεται σαν ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην μέση τιμή 
λιανικής πώλησης, όπως διαμορφώνεται στο παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου 
Οικονομίας & Ανάπτυξης, για τον Δήμο Ιστιαίας   
  
      Για τα λιπαντικά εκφράζεται σε ευρώ ανά μονάδα και πρέπει να είναι χαμηλότερη από την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη τόσο στο σύνολο, όσο και κατά είδος λιπαντικού. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.       Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.  
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.  
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
τηςπαρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
όπως αυτή καθορίζεται στον πίνακα προϋπολογισμού του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.  
      Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα παραμένει σταθερό, καθ΄όλη την διάρκεια της σύμβασης για 
τα καύσιμα. Ομοίως και για τα λιπαντικά οι προσφερόμενες τιμές θα παραμένουν σταθερές καθ΄όλη την 
διάρκεια της σύμβασης.  
  
  
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα  (12) 
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών  
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.  
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.  
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  
  
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών  
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),  
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά 
την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,  





 

 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,  
δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. ε) η 
οποία είναι υπό αίρεση, στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.  
  
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
3.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών   
3.1.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών   
  
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), για την 
αποσφράγιση των προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:  

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την  
08./07/2020  και ώρα 11:00π.μ.  

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα 
που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  
       Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.  
        Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της 
τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.  
  
3.1.2. Αξιολόγηση προσφορών   
     Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.  
Ειδικότερα :  
   α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου.  
   β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό τόσο για την απόρριψη όσων 
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών όσο και για 
την αποδοχή των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της παρούσας.     Για την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο 
πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 
στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.     Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί 
ένσταση, σύμφωνα με το Ν.4497/2017  για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως και εξήντα χιλιάδες (60.000) 





ευρώ, προ ΦΠΑ, ή η, σύμφωνα με το άρθρο 360, προδικαστική προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη 
αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ.». , σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που 
επήλθαν στο Ν.4412/2016 με το Ν.4497/2017  .  
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.  
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα 
αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 
ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων.  
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη 
των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ.»., σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο 
Ν.4412/2016 με το Ν.4497/2017   .  

  

3.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου –  

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.  
     Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση, μέσω του συστήματος, στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, 
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 
74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2 της παρούσας διακήρυξης, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, 
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.7 αυτής.  
     Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή.     Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει 
επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  
    Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 
ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.      Όσοι 
υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.  
      Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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 μόνο βάσει τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν:  





 

 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή ii) δεν υποβληθούν στο 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω 
δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.7 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,         Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης 
της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει 
με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση 
μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  
    Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 
ποσοστό στα εκατό όπως προβλέπεται στο αρθρο 104 του ν. 4412/16.  
Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.  
    Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.  
  
3.2.  Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης   
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος. Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της 
σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:  
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4.  
της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 
του ν. 4129/2013,  
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. εκτός αν αυτά υπάρχουν εν ισχύ στην 
υπηρεσία.  
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  





   
3.3.  Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  
  Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει 
ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι:  
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, 
άλλως  
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.  
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.  
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν.  
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. Το παράβολο 
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 
περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.  
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:  
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.  
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της 
βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των 
ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος 
και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.       Οι χρήστες - 
οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. Η 
άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.  
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.  
 





 

 

3.4.  Ματαίωση Διαδικασίας   
  
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη  
  
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης   
  
        Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
    Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016.  
    Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.      Σε περίπτωση τροποποίησης της 
σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να καταθέσει, πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
       Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  
     Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
   
4.2. Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία   
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας  
4.3. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης   
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος 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 X του Προσαρτήματος Α΄.  
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  
  

4.4 Υπεργολαβία  
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης ομάδας/υποομάδας της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  





4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή. Οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση της ομάδας/υποομάδας της 
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή 
κατά την ως άνω διαδικασία.  
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.8.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:  
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου  
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης,  
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.  
  
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
5.1. Τρόπος πληρωμής   
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : Το 100% της 
συμβατικής αξίας της παραδιδόμενης κάθε φορά ποσότητας μετά την οριστική παραλαβή των 
υλικών.  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 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.  
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 





 

 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας.  
   
5.2. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις   
  
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, και 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 και το κεφάλαιο 6 της παρούσας.  
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:  
α) 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, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  
β) 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. 5.2.2. 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 πρόστιμο 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 πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από τον Δήμο, όσον αφορά τα καύσιμα και τα λιπαντικά, 
μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με λεπτομέρειες που θα καθορίζονται από αυτές. Για το 
πετρέλαιο θέρμανσης των σχολικών μονάδων θα καταρτιστούν συμβάσεις με τις αντίστοιχες Σχολικές 
Επιτροπές, οι οποίες θα είναι και υπεύθυνες για την παρακολούθηση και πληρωμή της σύμβασης τους.  
  
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων Ο ανάδοχος μπορεί να 
ασκήσει διοικητική προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 
παράδοσης υλικών) και 6.4.  
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.  
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  
  
6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   
6.1. Χρόνος παράδοσης καυσίμων   
6.1.1. Ο εφοδιασμός των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, με καύσιμα θα γίνεται τμηματικά, 
ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων. Η 





τροφοδοσία θα γίνεται στο πρατήριο του αναδόχου, ή στους χώρους στάθμευσης των οχήματων ανα 
δημοτική ενότητα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού   με ευθύνη του προμηθευτή  
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στους χώρους αποθήκευσης των κατά τόπους δημοτικών 
κτηρίων και των σχολικών μονάδων, το αργότερο εντός δύο ημερών (2) από την σχετική ειδοποίηση. 
Ειδικότερα όσον αφορά τις σχολικές μονάδες ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται στο 
αίτημα αυτό το γρηγορότερο δυνατό, αν είναι δυνατόν και αυθημερόν.  
Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνει είτε συνολικά είτε τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες 
ανάγκες, εντός δέκα (10) ημερών, μετά από έγγραφη ή προφορική ειδοποίηση. Τα μεταφορικά έξοδα 
βαρύνουν τον ανάδοχο.  
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού  
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. 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.  
6.1.2. 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 ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος.  

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών  
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των 
υλικών γίνεται με μακροσκοπική εξέταση και πρακτικές δοκιμασίες. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων 
βαρύνει τον ανάδοχο.  
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16.  
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.  
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 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΄εφεση 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.  
6.2.2. Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται το 
αργότερο, μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες.  
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, 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. 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.  
 
6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση  
6.4.1. 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.  
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις.  
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.  
  

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 
[Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο θα 
σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή, 
εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας1  
Δεν προβλέπεται 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής2  
Δεν προβλέπεται 

6.8  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  
6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται 
να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

                                                           
1 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
2 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 





διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να 
αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε 
υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).3 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 

 
 

ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                           
3   Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
           Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», 
Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  
           Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της 
Διακήρυξης, τη ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε 
κάθε περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου 
και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 





 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

Aντικείμενο  
Προμήθεια καυσίμων- λιπαντικών & πρόσθετων για τις ανάγκες κίνησης των μεταφορικών μέσων και 
μηχανημάτων και θέρμανσης του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Μέριμνα Αλληλεγγύη, Αθλητισμός, καθώς 
και για την θέρμανση κτιρίων της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, για τα έτη 2020-2021  

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2020 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2021 

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4.509,77 17.997,77 

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 1.686,34 1.988,72 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 19.807,49 30.005,12 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1.858,43 9.911,57 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 123.161,27 193.755,14 

ΔΗΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 0,00 26.642,64 

 
ΣΥΝΟΛΟ 236.337,12 365.614,77 

 
Γενικό σύνολο:  601.951,89 
 

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας για κάθε είδος καυσίμου, το μεγαλύτερο προσφερόμενο  
ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή κάθε φορά 
διαμορφώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, 
για το Νομό Ευβοίας. 
Για την προμήθεια λιπαντικών ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο 
των ειδών της προμήθειας. 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μια ή 
περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, όμως υποχρεούται να 
προμηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα κάθε ομάδας του προϋπολογισμού 

  
 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Χρηματοδότηση 

Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό έχουν ληφθεί για μεν τα καύσιμα 
θέρμανσης και κίνησης, σύμφωνα με την μέση λιανική τιμή πώλησης όπως αυτή αναφέρεται στο 
εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων της 21 Απριλίου 2020 (Παρατηρητήριο τιμών υγρών 
καυσίμων, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Εμπορίου και προστασίας 
Καταναλωτή  για το Νομό Ευβοίας, ενώ για τα λιπαντικά από σχετική έρευνα της αγοράς.    

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:  Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 
485.445,07€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (116.506,82€) ήτοι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε 601.951,89 € 
συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α 24% . Η εν λόγω δαπάνη για την εκτέλεση της προμήθειας θα 
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βαρύνει:  

      α) Τον προϋπολογισμό του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τους 
Κ.Α. 10.6641.001, Κ.Α. 15.6641.001, Κ.Α. 20.6641.001 Κ.Α. 25.6641.001,      Κ.Α. 30.6641.001, Κ.Α. 
35.6644.001, Κ.Α. 25.6642.001 και  Κ.Α. 10.6643.001 όπου έχει προβλεφθεί συνολική πίστωση 
145.085,01 € και θα προβλεφθεί συνολική πίστωση ποσού 260.812,09 €. για το έτος 2021  

      β) Τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής μέριμνας Αλληλεγγύης, Αθλητισμός, οικονομικού 
έτους 2020 και συγκεκριμένα στο με αριθμό 223/2020 έγγραφο όπου έχει προβλεφθεί επαρκής 
πίστωση και θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση για το έτος 2021. 

      γ) Τον προϋπολογισμό της Α΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού 
οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τους στο έγγραφο 5/04.03.2020  όπου έχει προβλεφθεί 
επαρκής πίστωση και θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση για το έτος 2021. 

      δ) Τον προϋπολογισμό της Β΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού 
οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα στο έγγραφο 9/04.03.2020 όπου έχει προβλεφθεί επαρκής 
πίστωση και θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση για το έτος 2021 
 
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ -  Μελέτη  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΕΕΣΣ (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)  

 

  

 





 

                                                                          σελ. 1 από 4 

 
 
 

     

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)     
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ                                            Αριθ. Μελέτης  5 / 2020            . 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ                                                        
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                           ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 & 2021» 
Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία                                                                                      

             Τ.Κ. 34200                                                                                                                       
               
         
 
                             

ΜΕΛΕΤΗ                                                                                             
 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ    
    ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 & 2021





 

                                                                          σελ. 2 από 4 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)      
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                               Αριθ. Μελέτης  5 / 2020                   
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ                                                         . 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ                                                           
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                         ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 & 2021» 
Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία                                                                                      

             Τ.Κ. 34200                                                                                                                       
              
 
 

                                                       ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα  μελέτη συντάσσεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας – 

Αιδηψού κατόπιν του με αρ. πρωτ. 3488/22-04-2020 εγγράφου του Δημάρχου  κ. Ιωάννη 

Κοντζιά, με σκοπό την  προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ » για την κάλυψη των 

αναγκών για τα έτη 2020 & 2021 των:                                                                                                                                                    

1.Του Δήμου Ιστιαίας–Αιδηψού.                                                                                                         

2. Του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής μέριμνας Αλληλεγγύης, Αθλητισμός.   

3. Της Α΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού.   

4. Της Β΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού. 

Άρθρο 1Ο  Aντικείμενο Προμήθειας 

Προμήθεια καυσίμων- λιπαντικών & πρόσθετων για τις ανάγκες κίνησης των μεταφορικών 

μέσων και μηχανημάτων και θέρμανσης του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Μέριμνα 

Αλληλεγγύη, Αθλητισμός, καθώς και για την θέρμανση κτιρίων της Α/θμιας & Β/θμιας 

Εκπαίδευσης,     

Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό έχουν ληφθεί για μεν τα καύσιμα 

θέρμανσης και κίνησης, σύμφωνα με την μέση λιανική τιμή πώλησης όπως αυτή αναφέρεται 

στο εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων της 21 Απριλίου 2020 (Παρατηρητήριο 

τιμών υγρών καυσίμων, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Εμπορίου 

και προστασίας Καταναλωτή  για το Νομό Ευβοίας, ενώ για τα λιπαντικά από σχετική έρευνα 

της αγοράς.    

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:  Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 

485.445,07€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (116.506,82€) ήτοι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε 
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601.951,89 € συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α 24% . Η εν λόγω δαπάνη για την εκτέλεση της 

προμήθειας θα βαρύνει:  

      α) Τον προϋπολογισμό του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2020 και 

συγκεκριμένα τους Κ.Α. 10.6641.001, Κ.Α. 15.6641.001, Κ.Α. 20.6641.001 Κ.Α. 25.6641.001,      

Κ.Α. 30.6641.001, Κ.Α. 35.6644.001, Κ.Α. 25.6642.001 και  Κ.Α. 10.6643.001 όπου έχει 

προβλεφθεί συνολική πίστωση 145.085,01 € και θα προβλεφθεί συνολική πίστωση ποσού 

260.812,09 €. για το έτος 2021  

      β) Τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής μέριμνας Αλληλεγγύης, Αθλητισμός, 

οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα στο με αριθμό 223/2020 έγγραφο όπου έχει 

προβλεφθεί επαρκής πίστωση και θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση για το έτος 2021. 

      γ) Τον προϋπολογισμό της Α΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού 

οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα τους στο έγγραφο 5/04.03.2020  όπου έχει 

προβλεφθεί επαρκής πίστωση και θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση για το έτος 2021. 

      δ) Τον προϋπολογισμό της Β΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού 

οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα στο έγγραφο 9/04.03.2020 όπου έχει προβλεφθεί 

επαρκής πίστωση και θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση για το έτος 2021 

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας για κάθε είδος καυσίμου, το μεγαλύτερο 

προσφερόμενο  ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, 

όπως αυτή κάθε φορά διαμορφώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, για το Νομό Ευβοίας. 

Για την προμήθεια λιπαντικών ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή στο 

σύνολο των ειδών της προμήθειας. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μια ή 

περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, όμως υποχρεούται να 

προμηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα κάθε ομάδας του προϋπολογισμού. 

 

      Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις  

οι οποίες ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσης μελέτης και συνοπτικά είναι οι :  

α) Το νόμου 4412/8-8-2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών" 
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(Φ.Ε.Κ. 147 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β) Το Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων»  
γ) Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α' /7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

.  

Άρθρο 3ο : Τεύχη μελέτης 

1. Τεχνική Έκθεση 

2. Τεχνικές προδιαγραφές  

3. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

4. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων  

5. Ενδεικτική προμέτρηση 

6. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

7.ΤιμολόγιοΠροσφοράς
       

Το  συνολικό ποσό του ενδεικτικού Προϋπολογισμού ανέρχεται στο ύψος των   601.951,89€ 

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% και για την εκτέλεση του υπάρχει διαθέσιμη, επαρκής 

και εξειδικευμένη  πίστωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου και των νομικών του προσώπων, για 

το οικονομικό έτος 2020, ενώ για το υπόλοιπο ποσό που πιθανώς θα εκτελεστεί μέσα στο έτος 

2021, θα προβλεφθούν πιστώσεις στους οικείους κωδικούς αριθμούς δαπάνης του Δήμου και των 

νομικών του προσώπων, του οικονομικού έτους 2021.   

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου και έχουν προβλεφθεί πιστώσεις με  

Κ.Α: 10.6641.001, 15.6641.001, 20.6641.001, 25.6641.001, 30.6641.001, 35.6641.001, 

25.6642.001, 10.6643.001  στον προϋπολογισμό του 2020 και έχει εκδοθεί η με αριθμό 340/2019 

απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου με τίτλο: «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων» για την λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου και θα προβλεφθούν 

ανάλογες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους 2021.  

 
     
       Ιστιαία 18/05/2020 
         Ο Συντάξας     
 
 
 
Κωνσταντίνος Τσαπέτης             
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος  ΤΕ 4/Α΄ 

     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   
 Ιστιαία  18 /05/2020                       
Ο Διευθηντής Τ.Υ.Π.Π. 
               
 
 
Αθανάσιος Μουσουτζάνης 
Πολιτικός Μηχ/κός  MSc ΠΕ3 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)   
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                Αριθ. Μελέτης  05 / 2020                  
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ                                                         . 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ                                             
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                          ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 & 2021» 
Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία                                                                                      

            Τ.Κ. 34200                
  
                                                                                                       

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την  Προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών & 
πρόσθετων για τις ανάγκες κίνησης των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων και θέρμανσης του 
Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Μέριμνα Αλληλεγγύη, Αθλητισμός, καθώς και για την θέρμανση 
κτιρίων της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης. 
 

1. Πετρέλαιο κίνησης 
 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί 
το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων 
Diesel. Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δεν 
θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την 
απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και 
μέθοδοι ελέγχου». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα 
πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της 
παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. 

Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή 
ιχνηθέτη. Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου κίνησης, πάντα 
σύμφωνα με την απόφαση 355/2000 και τις ΚΥΑ 460/2009 (Φ.Ε.Κ. 67β/28.01.2010), ΚΥΑ 
316/2010 (Φ.Ε.Κ. 501β/29.02.2012), ΚΥΑ 513/2004 (ΦΕΚ 1149/17-8-2005), ΚΥΑ 514/2004 (Φ.Ε.Κ. 
1490β/09.10.2006), ΚΥΑ 117/2014/15(ΦΕΚ921 Β') και το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 590:2013  
παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες : 

 
Πίνακας 1.1 
  Όρια  Μέθοδοι 
Παράμετρος Μονάδες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου 
Δείκτης κετανίου  46,0 - EN ISO 4264 
Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3  820 845 EN ISO 3675 

    EN ISO 
12185/1996 

Σημείο ανάφλεξης oC 55 - EN 22719 
Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% % m/m - 0,30 (α) EN ISO 10370 
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  Όρια  Μέθοδοι 
Παράμετρος Μονάδες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου 
υπολείμματος απόσταξης) 
Τέφρα % m/m - 0,01 EN ISO 6245 
 
Νερό  

 
mg/kg 

 
- 

 
200 

 
Pr EN ISO 
12937: 1996 

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος  Κλάση 1  EN ISO 2160 
Αντοχή στην οξείδωση g/m3  - 25 EN ISO 12205 
Αιωρούμενα σωματίδια mg/kg - 24 EN ISO 12662 
Λιπαντικότητα, διορθωμένη διάμετρος 
φθοράς σφαιριδίου  

μm - 460 ISO 12156-1 

(wsd 1,4) στους 60 oC     
Ιξώδες στους 40 oC mm2/s 2,00 4,50 EN ISO 3104 
Απόσταξη:      
Απόσταγμα στους 250 oC % (v/v) - 65 Pr EN ISO 3405: 

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

1998 
Απόσταγμα 95 % (v/v) (β) oC  - 360 EN ISO 3405: 

1988 (γ) 
 
 (α) Το όριο του ανθρακούχου υπολείμματος του Πίνακα 1 (0,3 % m/m μεγ.) ισχύει για πετρέλαιο 
στο οποίο δεν έχει γίνει προσθήκη βελτιωτικού καύσεως. Στις περιπτώσεις που το ευρισκόμενο 
ποσοστό του ανθρακούχου υπολείμματος είναι μεγαλύτερο από το ανωτέρω όριο, θα πρέπει να 
γίνεται ανίχνευση παρουσίας νιτρικών παραγώγων με τη βοήθεια της μεθόδου EN ISO 13759. 
Όταν διαπιστώνεται η παρουσία βελτιωτικού καύσεως, τότε δε θα λαμβάνεται υπόψη το όριο αυτό. 
Πάντως η χρήση προσθέτων δεν απαλλάσσει τα διϋλιστήρια από την απαίτηση του 0,30% m/m 
μεγ. ανθρακούχου υπολείμματος προ της προσθήκης βελτιωτικών. 
(β) Για τον υπολογισμό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα και τα αποστάγματα 10%, 50% και 
90% (v/v). 
(γ) Απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 2/2000 (Οδ. 98/70/Ε.Κ. Παράρτημα ΙΙ). 
 
Πίνακας 1.2 
  Όρια  Μέθοδος 
Παράμετρος Μονάδ

α 
Κατηγορία 
Α (β) 

Κατηγορία 
C (β) 

ελέγχου 

Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου 
(CFPP) (α) 

oC +5 -5 EN 116 

  
(α) Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο η διατήρηση κατ’ ανοχή του ορίου της προηγούμενης 
περιόδου. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία από 1 Οκτωβρίου οφείλουν να παραδίδουν 
πετρέλαιο με χαρακτηριστικά ροής της Χειμερινής περιόδου. 
(β) Όπου : 
Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους. 
Κατηγορία C (Χειμερινή περίοδος) : Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους. 
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Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω 
πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα : 
 
 
Πίνακας 1.3 
Πρότυπο Τίτλος 
EN 116 Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging 

point. 
EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test. 
EN 1SO 3104 Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of 

Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity. 
EN 1SO 3170 Petroleum liquids – Manual sampling 
EN 1SO 3171 Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling 
PrEN ISO 
3405:1998 
(ISO/DIS 
3405:1998) 

Petroleum products - Determination of distillation characteristics. 

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

EN ISO 4259: 1995 Petroleum products – Determination and application of precision data in 
relation to methods of test 

EN ISO 4264 Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index. 
EN ISO 6245 Petroleum products - Determination of ash. 
EN ISO 10370 Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method). 
EN ISO 12185: 
1996 

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

EN ISO 12205 Petroleum products - Determination of the oxidation stability of distillate 
fuels 

EN ISO 12662 Liquid petroleum products - Determination of contamination in middle 
distillates 

PrEN ISO 12937: 
1996 

Petroleum products – Determination of water – Coulometric Karl Fisher 
titration method 

EN ISO 13759 Petroleum products – Determination of alkyl nitrate in diesel fuels – 
Spectrometric method 

EN 22719 Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - Pensky - 
Martens closed cup method. 

EN ISO 12156-1: 
1997 

Diesel fuels – Assessment of lubricity by HFRR (including Cor. 1: 1998) 

 
 Η δειγματοληψία του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 
απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή 
EN ISO 3171. 
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2. Αμόλυβδη βενζίνη 
 
Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί 

η αμόλυβδη βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους 
βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη 
θα έχει το φυσικό της χρώμα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για την 
εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων η αμόλυβδη βενζίνη θα 
ιχνηθετείται με κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και ο 
ποσοτικός προσδιορισμός της κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην μέθοδο ΙΡ 298/92. 

Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αμόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η 
χρήση προσθέτων. Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και στους κινητήρες.  

Η προσθήκη θα γίνεται με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 

Οι εταιρείες προς ενημέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα ελέγχου της παρουσίας του 
προσθέτου στη βενζίνη, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του 
Κράτους λεπτομερή στοιχεία του προσθέτου, όπως τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά, τη χημική 
του σύνθεση, το ποσοστό με το οποίο προστίθεται στο καύσιμο, μέθοδο ελέγχου, τις βελτιώσεις τις 
οποίες επιφέρει, τα αποτελέσματα εργαστηριακών και μηχανικών δοκιμών, πιστοποιητικό 
μηχανικών δοκιμών, τα δεδομένα ασφαλείας, δήλωση της εταιρείας αν το πρόσθετο 
χρησιμοποιείται σε χώρες της Ε. Ε. ή καταγωγής ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη 
συμφωνία ΕΟΧ. Η τήρηση των στοιχείων του προσθέτου θα γίνεται κατά τρόπο εμπιστευτικό. 

Για την προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η 
προσθήκη στην αμόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου.  

Για τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της χρησιμοποιούμενης 
αιθανόλης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο 
ASTM D 1613/1991. 

Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου της αμόλυβδης βενζίνης, σύμφωνα με 
την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και  
μέθοδοι ελέγχου», παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες : 

 
Πίνακας 2.1 
  Όρια  Μέθοδοι 
Παράμετρος Μονά δες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου 
Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3  720 775 EN ISO 3675 

    EN ISO 
12185/1996 

Περιεχόμενα κομιώδη Mg/100ml - 5 EN ISO 6246 
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3h στους 
50o C) 

 Κλάση 1  EN ISO 2160 

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

παρατήρηση 
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Πίνακας 2.2 
Παράμετρος Μονάδες   Όρια  Μέθοδοι 

   Κλάση Α 
(α) 

Κλάση C 
(α) 

Κλάση C1 
(α) 

ελέγχου 

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

1:1997 (DVPE) (γ) 
% απόσταγμα στους 70 oC 
Ε70 

% (v/v) Ελάχ. 20,0 22,0 22,0 Pr EN ISO 
3405:1998 

 % (v/v) Μεγ. 48,0 50,0 50,0 (δ) 
% απόσταγμα στους 100 
oC Ε100 

% (v/v) Ελάχ. 46,0 46,0 46,0  

 % (v/v) Μεγ. - 71,0 71,0 (δ) 
% απόσταγμα στους 150 
oC Ε150 

% (v/v) Ελάχ. 75,0 75,0 75,0  

 % (v/v) Μεγ. - - -  
Τέλος απόσταξης oC Μεγ. 210 210 210 Pr EN ISO 

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

3405:1998 
Δείκτης απόσταξης (VLI)        
(10VP+7E70) (β)  Μεγ. - - 1.050  
 
 
(α)  Κλάση Α (Θερινή περίοδος) :        Από 1 / 5 έως 30 / 9 κάθε έτους. 

Κλάση C (Χειμερινή περίοδος) : Από 1 / 11 έως 31 / 3 κάθε έτους. 
Κλάση C1 (Μεταβατικές περίοδοι) : Ισχύει για τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Με 

απόφαση της Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους, σε κρίσιμες περιόδους, 
δύναται η C1 να παρατείνεται και για τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο. 
(β) όπου: VP = Τάση ατμών 
Ε70 = απόσταγμα στους 70ο C. 
Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο από την έναρξη ισχύος των εποχιακών προδιαγραφών, η 
διάθεση στην αγορά, κατ’ ανοχή, βενζίνης με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης περιόδου για 
την εξάντληση τυχόν αποθεμάτων. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία οφείλουν να 
παραδίδουν βενζίνη με τα χαρακτηριστικά της κανονικής περιόδου, όπως καθορίζονται στον 
ανωτέρω πίνακα. 
(γ) Η περίοδος Pr EN 13016-1:1997 θα χρησιμοποιείται μόνο όταν πρόκειται να υπολογιστεί το VLI. 
(δ) Βλέπε παραρτήματα Ι και ΙΙΙ του άρθρου 9 της Απόφασης 2/2000 του Ανωτάτου Χημικού 
Συμβουλίου (εναρμόνιση της Οδηγίας 98/70). 
Επίσης, σημειώνεται ότι όλες οι μέθοδοι ελέγχου που αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 
περιλαμβάνουν δεδομένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων θα αξιολογούνται σύμφωνα με τη μέθοδο EN ISO 4259: 1995. 

Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω 
πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα : 
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Πίνακας 2.3 
Πρότυπο Τίτλος 
EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test. 
EN 1SO 3170 Petroleum liquids – Manual sampling 
EN 1SO 3171 Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling 
PrEN ISO 
3405:1998 
(ISO/DIS 
3405:1998) 

Petroleum products - Determination of distillation characteristics. 

EN ISO 3675 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination 
of density or relative density - Hydrometer method. 

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

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

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

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

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

EN 12: 1993 Liquid petroleum products – Determination of Reid vapour – Wet method. 
 
 Η δειγματοληψία της αμόλυβδης βενζίνης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 
απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή 
EN ISO 3171. 
 
 

3. Πετρέλαιο θέρμανσης 
 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί 
το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων 
θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Ειδικότερα, το πετρέλαιο 
θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες 
ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου 
Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως». 
Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και 
μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. 
Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την 
κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση. 

Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, όπως 
περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, σε ποσοστό 6 
χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου. Ο χρωματισμός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης 
γίνεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση. Η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από 
ASTM No 3 έως ASTM No 5. 
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Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης, πάντα 
σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΑΧΣ 467/2002 (Φ.Ε.Κ. 1531β/16.10.2003) - Απ. ΑΧΣ 468/2002 
(Φ.Ε.Κ. 1273β/05.09.2003), 117/2014 (Φ.Ε.Κ 921β 21.05.2015) και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
590:2013  παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες : 
 
Πίνακας 3.1 
  Όρια  Μέθοδοι 
Παράμετρος Μονάδες Ελαχ. Μεγ. ελέγχου 
Δείκτης κετανίου  40 - EN ISO 4264 
Πυκνότητα στους 15 oC kg/m3  Να 

αναφέρεται 
EN ISO 3675 

    EN ISO 
12185/1996 

Σημείο ανάφλεξης oC 55 - EN 22719 
Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% 
υπολείμματος απόσταξης 

% m/m - 0,30 EN ISO 10370 

Τέφρα % m/m - 0,02 EN ISO 6245 
Νερό και υπόστημα % v/v - 0,10 ASTM D1796 
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (α)  Κλάση 3 EN ISO 2160 
Περιεκτικότητα σε θείο % m/m - 0,20 EN ISO 14596 
    EN ISO 8754 
    EN 24260 
Ιξώδες στους 40 oC mm2/s  6 EN ISO 3104 
Απόσταξη: Απόσταγμα στους 350 oC % (v/v/) 85 - Pr EN ISO 3405: 

1998 
(α) Διάρκεια : 3 ώρες 
 
Πίνακας 3.2 
  Όρια  Μέθοδος 
Παράμετρος Μονάδ Κατηγορί

α Α 
Κατηγορί
α Β 

ελέγχου 

Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου 
(CFPP) 

oC - -5 EN 116 

Σημείο ροής oC 0 -9 ASTM D97 
    ASTM D 5950 

    ISO 3016 
Όπου : 
Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους. 
Κατηγορία Β (Χειμερινή περίοδος) : Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους. 

Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω 
πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα : 
 
Πίνακας 3.3 
Πρότυπο Τίτλος 
EN 116 Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold 

filter plugging point. 
EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip 
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Πρότυπο Τίτλος 
test. 

EN 1SO 3104 Petroleum products - Transparent and opaque liquids - 
Determination of Kinematic viscosity and calculation of 
dynamic viscosity. 

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

Petroleum products - Determination of distillation 
characteristics. 

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

EN ISO 4264 Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane 
index. 

EN ISO 6245 Petroleum products - Dtermination of ash. 
EN ISO 10370 Petroleum products - Determination of carbon residue (micro 

method). 
EN ISO 12185: 1996 Crude petroleum and petroleum products - Determination of 

density - oscillating - U- tube method. 
EN 22719 Petroleum products and lubricants - Determination of flash 

point - Pensky - Martens closed cup method. 
EN ISO 8754:1995 Petroleum products - Determination of sulfur content - 

energy dispensive XRF method. 
EN ISO 14596:1998 Petroleum products - Determination of sulfur content - 

wavelength dispensive XRF method (ISO 14596:1998). 
EN 24260:1994 Petroleum products and hydrocarbons - Determination of 

sulfur content - Wickbold combustion method (ISO 
4260:1987). 

ASTM D 97, ASTM D 5950 και 
ISO 3016 

Determination of pour point of petroleum products. 

ASTM D 1796 Determination of water and sediment in fuel oils by the 
centrifuge method. 

 Η δειγματοληψία του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 
απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή 
EN ISO 3171 και τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των ευαλλοίωτων ειδών, 
όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 548/1998 (ΦΕΚ 127/Β/18.2.1999). 

4. Λιπαντικά 

 Οι ποιοτικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια λιπαντικών πρέπει να ανταποκρίνονται στις 

βασικές του Γ. Χ του Κράτους δηλ. της υπ' αριθμ. 176/1994 απόφασης Γ.Χ. του Κράτους (ΦΕΚ 

421/8/6 Ιουνίου 1994), να προέρχονται από πρωτογενή υλικά, να διαθέτουν έγκριση 

κυκλοφορίας του Γ.Χ του Κράτους και να συμφωνούν με τις αναγραφόμενες προδιαγραφές του 

παρακάτω πίνακα της μελέτης. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο θα 

σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή, 
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εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία                                                                                     

Οι συσκευασίες των λιπαντικών θα αναφέρουν ευκρινώς τα λίτρα και το καθαρό βάρος του 

περιεχομένου   

Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά στις αντίστοιχες μονάδες βάρους ή όγκου 

που αναφέρονται στη μελέτη της Υπηρεσίας. Επειδή οι ποσότητες στις συσκευασίες κάθε 

εταιρείας διαφέρουν, θα πρέπει κατά την παράδοση των ειδών της προμήθειας να 

προσαρμοστούν στις ζητούμενες κάθε φορά αφαιρώντας ή προσθέτοντας την διαφορά σε ένα 

δοχείο. 

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία λιπαντικών κινητήρων, με τις πιο διαφορετικές 

προδιαγραφές. 

   1. τη συνιστώμενη ρευστότητα κατά SAE 

2. το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας, όπως αυτό καθορίζεται από: 

α)τις συνιστώμενες διεθνείς γενικές προδιαγραφές (ACEA, ΑΡΙ κτλ) 

β)τις απαιτούμενες εγκρίσεις βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή 

Σύντομη περιγραφή των πιο σημαντικών προδιαγραφών των λιπαντικών 

κινητήρων. 

     ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ= ΒΑΣΙΚΟ ΛΑΔΙ + ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΛΑΙΑ 

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ 

ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 

MC - ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΜΕΝΑ 

ΡLΑΝΤΟ - ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ 

          ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

Πρόσθετα υψηλών πιέσεων(ΕΡ) 

Απορρυπαντικά 

Δια σκορπιστές 

Αντιδιαβρωτικά 

Αντιοξειδωτικά 

Αντιαφριστικά 

Βελτιωτές Δείκτη Ιξώδους 
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΒΑΣΗ ΙΞΩΔΟΥΣ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ SAE (Society οf Automotive Engineers) 

Η ρευστότητα ενός λιπαντικού κινητήρων περιγράφεται με την ταξινόμηση κατά SΑΕ. Έτσι ο 

πρώτος αριθμός ενός λιπαντικού κινητήρων με SΑΕ 0W/-80 για παράδειγμα, περιγράφει το πόσο 

λεπτόρρευστο είναι το λιπαντικό σε χαμηλές θερμοκρασίες. Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός, τόσο 

ευκολότερα μπορεί αυτό το λιπαντικό να ρέει με κρύο καιρό και κατ' επέκταση, τόσο γρηγορότερα 

θα φθάσει σε όλα τα σημεία λίπανση της μηχανής κατά την εκκίνησης. Ο δεύτερος αριθμός δίνει 

μια ένδειξη για τη ρευστότητα σε υψηλές θερμοκρασίες. 

 
Α. Ομάδα ρευστότητας που ορίζετε με βάση χαμηλές (αρνητικές) θερμοκρασίες, Χαρακτηριστικό 
 

'W"= winter: 
 

0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W 

Β. Ομάδα ρευστότητας που ορίζετε για υψηλές θερμοκρασίες (στους 100°C):             

20, 30, 40, 50 

MONOΤYΠA: 10W, 20 (20W20), 30, 40, 50 

ΠΟΛΥΤΥΠΑ: OW40, 5W40, 10W30, 10W40, 15W40, 15W50, 20W50 κλπ. 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΑΡΙ (American Petroleum Institute) 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

Προδιαγραφές ΑΡΙ 

Οι προδιαγραφές ΑΡΙ μας πληροφορούν για τις αμερικάνικες απαιτήσεις και κριτήρια ποιότητας, 

που πληροί ένα λιπαντικό κινητήρων. Οι ισχύουσες προδιαγραφές ΑΡΙ μετά και την τελευταία 

έκδοση του 11/2006 είναι: 

Βενζινοκινητήρες: SΑ, SΒ, SC, SΟ, SΕ, SF, SG, SΗ, SJ, SΙ, SΜ 

Πετρελαιοκινητήρες: CF, CF2, CF-4, CG-4, CH-4,CI-4,CJ-4 

Οι ανώτερες τρέχουσες προδιαγραφές ΑΡΙ είναι : 

> SM (2004) για βενζινοκινητήρες 

> CJ -4 (2006) για πετρελαιοκινητήρες επαγγελματικών οχημάτων 

Οι κινητήρες πετρελαίου επιβατικών αυτοκινήτων δεν κατατάσσονται από τις προδιαγραφές ΑΡΙ 
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ACEA (Association des Constructeurs Europens de Ι΄ AutοmοdίΙe)               

Προδιαγραφές ACEA 

Οι προδιαγραφές ACEA (που από το 1996 αντικατέστησαν τις προδιαγραφές CCMC  

χρησιμοποιούν ένα κωδικό που αποτελείται από γράμματα και αριθμούς. Τα γράμματα 

προσδιορίζουν το είδος του κινητήρα, ενώ οι αριθμοί την εφαρμογή και το επίπεδο ποιότητας 

του λιπαντικού. Σύμφωνα με την τελευταία ταξινόμηση (που ισχύει από την 28/3/2007) οι 

ευρωπαϊκές προδιαγραφές ACEA 2007 περιλαμβάνουν 3 κατηγορίες λιπαντικών κινητήρων, 

που η καθεμία έχει 4 διαφορετικά επίπεδα απαιτήσεων: 

Α / Β για κινητήρες βενζίνης (Α) και ελαφριάς χρήσης πετρελαιοκινητήρες (Β) σε επιβατικά 

αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά (van και transpoter). Οι δύο αυτές κατηγορίες 

συνδυάστηκαν σε μια, ήδη από το 2004. 

Επίπεδα ποιότητας:Α1/Β1, Α3/Β3, Α3/Β4, Α5/Β5. 

C για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου σε επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά αυτοκίνητα 

συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων. 

Επίπεδα ποιότητας:C1, C2, C3, C4. 

Ε για πετρελαιοκινητήρες βαριάς χρήσης σε επαγγελματικά οχήματα (φορτηγά, λεωφορεία, 

χωματουργικά και αγροτικά μηχανήματα). 

Επίπεδα ποιότητας: Ε2, Ε4, Ε6, Ε7. 

Λιπαντικά Επιβατικών Βενζίνης & Πετρελαίου 

Α1/Β1 Λεπτόρρευστα λιπαντικά οικονομίας καυσαερίων (>2,5%) για κινητήρες βενζίνης και 

ελαφρούς πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και βαν, με ιδιαίτερα χαμηλό ιξώδες 

Υψηλής Θερμοκρασίας-Υψηλής Διάτμησης (HTHS) 2,6-3,5 mPa.s. 

Προτιμώμενες κατηγορίες ιξώδους SAE είναι XW-30 και XW-20. 

Α2/Β2 Οι δύο αυτές προδιαγραφές δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στην κατάταξη ACEA. 

Επιτρέπεται η χρήση μόνο σε παλιά αυτοκίνητα. 

Α3/Β3 Λιπαντικά για υψηλής απόδοσης βενζινοκινητήρες και κινητήρες πετρελαίου επιβατικών 

αυτοκινήτων και βαν, με μεγάλα διαστήματα αλλαγής λαδιού, για χρήση λεπτόρρευστων 

λιπαντικών σε όλες τις εποχές και σε σκληρές συνθήκες λειτουργίας. 

Α3/Β4 Όπως η Α3/Β3, αλλά επίσης κατάλληλη και για πετρελαιοκινητήρες άμεσου ψεκασμού (ΤDΙ)
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A5/B5 Λιπαντικά οικονομίας καυσαερίων για εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής σε υψηλής 

απόδοσης βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών και βαν σχεδιασμένους για χρήση 

λεπτόρρευστων λιπαντικών με ιξώδες HTHS 2,9-3,5 mPa.s. ΣΙ ένα δοκιμαστικό κινητήρα θα πρέπει 

να αποδειχθεί μια μείωση της κατανάλωσης καυσίμου >2,5% σε σύγκριση με ένα λάδι αναφοράς 

15W-40.  

 
Λιπαντικά Επιβατικών Συμβατά με Καταλύτες 

C1 Λεπτόρρευστα λιπαντικά με πολύ χαμηλό HTHS>2,9mPa.s., με τα χαμηλότερα SAPS (θεϊκή 

τέφρα<0,5%, φώσφορο, θείο) και οικονομία καυσίμων (>2,5%). Για υψηλής απόδοσης επιβατικά 

αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά κινητήρων πετρελαίου και βενζίνης με φίλτρα σωματιδίων 

(DPF) και τριοδικό καταλύτη (TWC). 

C2 Λεπτόρρευστα λιπαντικά με πολύ χαμηλό HTHS>2.9mPa.s. και οικονομία καυσίμων (>2,5%). 

Για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης σε επιβατικά αυτοκίνητα και βαν με 

φίλτρα σωματιδίων και τριοδικό καταλύτη. 

C3 Λιπαντικά με HTHS>3.5mPa.s., για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης σε 

επιβατικά αυτοκίνητα και βαν με DPF και TWC. Αυξάνουν τη ζωή των φίλτρων σωματιδίων και 

του τριοδικού καταλύτη. 

 

C4 Λιπαντικά με πολύ χαμηλά SΑΡS (θεϊκή τέφρα <0,5%, φώσφορο, θείο) και με 

HTHS>3.5mPa.s. Για υψηλής απόδοσης επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά 

κινητήρων πετρελαίου και βενζίνης με φίλτρα σωματιδίων (DPF και τριοδικό καταλύτη (TWC). 

 
Λιπαντικά Πετρελαιοκινητήρων Φορτηγών κλπ. 

ΕΙ Παλιά, χαμηλή προδιαγραφή. Δεν ισχύει πια, έχει καταργηθεί. 

Ε2 Λιπαντικά γενικής χρήσης για πετρελαιοκινητήρες φορτηγών, λεωφορείων, αγροτικών και 

χωματουργικών μηχανημάτων, με ή χωρίς τούρμπο, μέσης έως βαριάς χρήσης, με κανονικά 

διαστήματα αλλαγής. 

Ε3 Έπαυσε να ισχύει από την 1/11/2006. 

Ε4 Για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου Euro 1, 2, 3 και 4 με πολύ μεγάλα διαστήματα 

αλλαγής λιπαντικού. Κατάλληλη για κινητήρες χωρίς φίλτρα σωματιδίων σε μερικούς 

κινητήρες EGR επανακυκλοφορίας καυσαερίων και για κάποιους κινητήρες εφοδιασμένους μα 
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συστήματα SCR μετατροπής των οξειδίων του αζώτου (ΝοΧ). 

Ε5 Έπαυσε να ισχύει από την 1/11/2006. 

Ε6 Λιπαντικά για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου Euro 1, 2, 3, και 4 με πολύ μεγάλα 

διαστήματα αλλαγής. Κατάλληλα για όλους τους κινητήρες EGR με ή χωρίς μοριακά φίλτρα και για 

κινητήρες με συστήματα SCR μετατροπής των Νοχ. Η προδιαγραφή Ε6 συστήνεται ειδικά για 

κινητήρες με φίλτρα σωματιδίων και είναι σχεδιασμένη για χρήση σε συνδυασμό με καύσιμα χωρίς 

θειάφι (max. 50 ppm). 

Ε7 Για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου Euro 1, 2, 3 και 4 με πολύ μεγάλα διαστήματα 

αλλαγής λιπαντικού. Κατάλληλη για κινητήρες χωρίς φίλτρα σωματιδίων, για τους περισσότερους 

κινητήρες EGR και όλους τους κινητήρες με συστήματα SCR μετατροπής των Νοχ. 

MERCEDES-BENZ    

Προδιαγραφή   

ΜΒ 228.1 

 
 
ΜΒ 228.3 

 
ΜΒ 228.31 

 
 
ΜΒ 228.5 

ΜΒ 228.51 

 
 
ΜΒ 229.1 

Πεδίο   Εφαρμογής                                    

Πολύτυπα λιπαντικά για υψηλής απόδοσης κινητήρες 

Πετρελαίου επαγγελματικών οχημάτων.                           

Υπερύψηλης απόδοσης λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων 

 (SHPD) για υπερτροφοδοτούμεvα φορτηγά. Εκτεταμένα 

 διαστήματα αλλαγής λιπαντικών ως 45,000 km. 

Όπως η 228,3 αλλά για κινητήρες πετρελαίου 

 επαγγελματικών οχημάτων με φίλτρα σωματιδίων. 

Εξαιρετικά υψηλής απόδοσης λιπαντικά 

πετρελαιοκινητήρων (UHPD) για υπερτροφοδοτούμενους 

κινητήρες. Εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού 

για την ελαφρά κατηγορία ως 45,000km και για την βαριά 

κατηγορία (φορτηγά, λεωφορεία) 100,000km έως και 

160,000km με ειδικά φίλτρα. 

Όπως η ΜΒ228,5 αλλά για πετρελαιοκινητήρες Euro 4 

φορτηγών και λεωφορείων με τεχνολογία Bluetec φίλτρων 

σωματιδίων. 

Λιπαντικά για επιβατικά αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης 

και πετρελαίου με κανονικά διαστήματα αλλαγής. 
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Τα υπό προμήθεια λιπαντικά & πρόσθετα πρέπει να είναι σύμφωνα   με τις κατωτέρω 
αναγραφόμενες προδιαγραφές του πίνακα . 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

Βαθμός Ιξώδους: IS0 

Κατάταξη: Κατά DIN 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 

ΑΡΙ GL-1 GL-2 GL-3 GL-4 GL-5 

MIL-L-2105 MIL-L-2105D MIL-L-PRF-2105E 

ΜΒ 229.3                Λιπαντικά κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου για επιβατικά  
                                αυτοκίνητα με εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιού   (20,000 km). 
 
ΜΒ 229.31           Όπως η 229,3 αλλά για κινητήρες πετρελαίου επιβατικών 
                                αυτοκινήτων με Euro 4 ή Bluetec φίλτρο σωματιδίων. 
 
ΜΒ 229.5 Λιπαντικά κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων με ακόμη  μεγαλύτερα  
                                διαστήματα αλλαγής (30,000km), οικονομία  καυσίμων και λιγότερους  
                                ρύπους.   
 
ΜΒ 229.51 Όπως η 229,5 αλλά για κινητήρες πετρελαίου επιβατικών 
                                 αυτοκινήτων με Euro 4 ή Bluetec φίλτρο σωματιδίων.     
 
ΜIL-L                    (U.S. Military Specifications)  Προδιαγραφές Αμερικανικού Στρατού    
 
                                  > ΜΙL-L-2104 E/F  
                                  > MIL-L-46152 Ε 

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ:         DIN 51524 part 2 ΗLΡ 

ενισχυμένα:           DIN 51524 part 2 ΗVLP 
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[Σημ.: Η αναφορά του πίνακα «ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» έχει ως σκοπό να γίνει 

κατανοητός ο τύπος και η ποιότητα των ζητούμενων λιπαντικών & προσθέτων]. 

 
Πιο αναλυτικά: 

 

ΑΙΑ ΕΙΔΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΛΑΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. 
 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 
2000-2013 ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ 
ΚΑΡΤΕΡ SAE 10W40 

ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟ 
ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ACEA: A2-A3-B2-
B3 M.B. - 
APPROVAL 229.1                          
API: SL/CF V W    
505.00 

2. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ     ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 1999 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ 
ΚΑΡΤΕΡ SAE 10W40 
& 20W50 

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ           

ΒΕΝΖΙΝΗΣ 

ACEA: A3/B3 229.1                    
API: SL/CF. MB    
229.1                               
VW 505.00 

3. ΜΟΤΟ  ΔΙΧΡΟΝΩΝ 
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΞΗΣ 

ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ      
2Τ 

ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ                  
ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ  ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

API: TC  JACO  FB          
ISO.  L - EGB 

4. 
ΦΟΡΤΗΓΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 

ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ  
SAE 15W40 & 20W50 

TURBO MOTOR OIL    
ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ               

ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ  DIESEL 

ACEA: A3-B3-B4-
E7  API: C1-
4/CF/SL          MB 
228,3 MAN               
M 3275 VW 501-
505 VOLVO VDS 3 
ALLISON C4 

5. 
 

ΦΟΡΤΗΓΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 
ΜΕTA ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 

ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ  
SAE 10W40 &   15W40 

ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΩΝ  DIESEL        
ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ          

SYNTHETIC                 EYRO 3 
- 4 - 5 

ACEA: A3-B3-B4-
E7/E9       API: CI-
4/CF/SL/SJ-4          
MB 228,3 – 229,1 
VOLVO VDS3 MAN       
M 3275 VW 501-
505 ALLISON C4 

6. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ  
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 

ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ  
SAE 15W40 & 20W50 

ΛΑΔΙ                                  
ΜΗΧΑΝΩΝ  DIESEL             

ΕΥΡΟ 1 – 2 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ & 
ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ACEA: 
A2/B3/Ε3/E5       
API: C1-4/CH - 4          
MB 228,1 -3                   
MAN M 3275               
VOLVO VDS -3            
MACK E0-M-O 

. 

Β. Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 

ειδικά χαρακτηριστικά λιπαντικών & προσθέτων. 
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ΑΙΑ ΕΙΔΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΛΑΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

7. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ     ΕΡΓΟΥ       
ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ  
SAE 5W30 / 5W40 
ELTRAN D 9 10W40 

ΛΑΔΙ                          
ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ  DIESEL 

ACEA: A3-B3-B4-
E7       API: CI-
4/CF/SL/SM          
MB 228,51                               
VOLVO VDS-3               
MAN 3477 SCANIA 
LDF                                      
ALLISON C4 

8. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ     ΕΡΓΟΥ       
(CATERPILLAR) 

ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ  
SAE 15W40 &  SAE 10 

ΛΑΔΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ CATERPILLAR 

& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

API: CE/SF/GL -             
4/CCMC D2/G3          
CAT TO-2                  
CAT TO-4/10W 

9. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ     ΕΡΓΟΥ 
- ΤΡΑΚΤΕΡ        (JCB) 

ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ  
SAE 10W30 

ΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΒ/ΝΑ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣ/ΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ 

ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΦΡΕΝΩΝ 

M2C 134D/M2C – 
CAT TO -2- 
ALISON C3/C4 
KUBOTA, FIAT, 
FORD, RENAULT – 
MASSEY 
FERGUSON  
M1129 MB1135- 
JOHN DEERE 

10. ΦΟΡΤΗΓΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 

ΛΑΔΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ            
ISO 68               ISO46 

ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 

ΦΟΡΤΗΓΑ 

AFNOR NF E48 – 
603 DIN 51524                  
(PART 2 - 3)                    
(HLP – HVLP)           
VICKERS M – 2950 
– S  /I 286 -S 

11. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ     ΕΡΓΟΥ   
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ 

ΛΑΔΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ              
SAE10W SAE30 SAE 
50 TO 4 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ  
ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΓΙΑ 
ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

CATERPILLAR TO-
4 ALLISON C4 
VICKERS 35VQ25 
PUMP TEST 

12. 

ΦΟΡΤΗΓΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

ΛΑΔΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  
SAE 30 - 40 - 50 S3  

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DIESEL 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤ/ΡΓΕΙΑΣ 

API: CF/CD/SF 
MIL-I 2104 E                                 
MB22800 CATER 3 
TO-2 VOLVO VDS 
3 MAN 270      
FORD ESE M2C 
121A KOMATSU 

13. 

ΦΟΡΤΗΓΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ         
SAE 80W90          
GL..5 

ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ Α’ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΒ/ΝΗ ΓΙΑ 

ΔΙΑΦ/ΚΑ ΠΛΑΪΝΑ & 
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΤΙΜΟΝΙΑ 
Κ.Λ.Π. 

API:GL5 MIL-PRF 
2105D VOLVO 
97310 MAN 342N 
2F-TE-ML-05 MB 
235,0 
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ΑΙΑ ΕΙΔΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΛΑΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

14. 

 
 
ΦΟΡΤΗΓΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
 
 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ         
SAE 75 W 90          

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒ/ΝΗ 
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ 

ΒΑΡΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗ 

API: GL4-5 MB 
235,6   VOLVO 
1273,10 MAN 342N 
IVEKO EATON 
MIL-PRF 2105 D 
2F-TE-ML-01-02-
05-07-08 

15. 

ΦΟΡΤΗΓΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

ΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ 
ΚΙΒΩΤΙΑ Α.Τ.F. 
DEXRON II - III 

ΥΓΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ 
ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
ΤΙΜΟΝΙΑ 

DEXRON II III           
ALISON C4 VOITH      
MB 236,6 CAT TO 
– 2  ZF – TE - ML -
14 -16 

16. 

ΦΟΡΤΗΓΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ             
NLGI 1 - 2 - 3 

ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
ΓΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΥΨΗΛΕΣ 

ΠΙΕΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 
ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ 

ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ASTH D – 4950          
LB/GB 

17. 

ΦΟΡΤΗΓΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ 
ΠΑΡΑΦΛΟΥ 

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ  
ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ 

ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΟΛΗ ΓΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 

ASTM D 3306 
SAEJ1034 BS 6580                       
ANFOR NFR 15-
601 

18. 

ΦΟΡΤΗΓΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
 
 

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4  
DOT 5 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ 
ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ 

SAE J 1703/85              
FMVSS 116 

19. 

ΦΟΡΤΗΓΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

ΥΓΡΑ  ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΜΕ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΘΕΪΚΟΥ ΟΞΕΩΣ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 1,18 -1,29 
gr/cm2 ( ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ) 

 

20. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 
ΦΟΡΤΗΓΑ 

AD BLUE 
ΕΙΔΙΚΟ ΧΗΜΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 

ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
EURO 4 - 5 

ΟΥΡΙΑ 32,5% 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 
ΣΤΟΥΣ  200  C 
1.0870 – 1.930 
ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ 
ΩΣ ΝΗ3 0,2% 
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ΑΙΑ ΕΙΔΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΛΑΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

21.  ΣΤΟΥΠΙ 

ΛΕΥΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟΥΠΙ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ 
ΚΑΘΑΡΑ ΜΑΚΡΙΑ 

ΚΤΕΝΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΗΣ 
ΥΦΗΣ ΝΗΜΑΤΑ 

 

22.  
ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ 
ΣΠΡΕΪ 

ΝΑ ΧΑΛΑΡΩΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ 
ΤΗΝ ΣΚΟΥΡΙΑ ΑΠΟ ΒΙΔΕΣ – 

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΛΠ. 

 
 
 
 
 
 

23.  
ΣΠΡΕΪ ΠΟΛΩΝ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ 

 

24.  ΣΠΡΕΪ 
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 

& INJECTION 
 

25.  
ΛΑΔΙ ΓΙΑ 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 

ΛΑΔΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ 

(ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ) 

 

 

 
       Ιστιαία 18 / 05 / 2020 
          Ο Συντάξας     
 
 
 
Κωνστ/νος Τσαπέτης             
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος   ΤΕ 4/A’  

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                       
Ιστιαία  18 / 05 / 2020 
Ο  Διευθυντής Τ.Υ.Π.Π 

                     
 
 
   Αθανάσιος Μουσουτζάνης          
   Πολιτικός Μηχανικός MSc ΠΕ3 
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            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)     

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                               Αριθ. Μελέτης  05 / 2020                   
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ                                                         . 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ                            
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                          ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 & 2021 
Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία                                                                                      

             Τ.Κ. 34200                                                                                                                       
             
 

       ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο  - Aντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΕΤΗ 2020 & 2021  προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες κίνησης των μεταφορικών 

μέσων και μηχανημάτων καθώς και θέρμανσης του Δήμου καθώς και των Σχολικών 

κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης και του ΝΠΔΔ Κοινωνική Μέριμνα 

Αλληλεγγύη, Αθλητισμός .   

Άρθρο 2ο  - Ισχύουσες Διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα 

με τις διατάξεις  οι οποίες ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας 

μελέτης και συνοπτικά είναι οι : 

       α)  Ο Νόμος Ν. 4412/2016  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών όπως έχει διορθωθεί και  ισχύει σήμερα.     

       β)  Ο  Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και      

Κοινοτήτων.   

       γ) Ο  Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α' /7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης   

Άρθρο 3ο- Τεχνικές  προδιαγραφές    

 Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για ης ανάγκες του Δήμου Ιστιαίας – 

Αιδηψού  πρέπει να είναι ποιότητος όμοιας με εκείνη που προβλέπεται από το τεύχος των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

 Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού  διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα 

ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές  

στο Γενικό Χημείο του Κράτους. 
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Τα λιπαντικά θα παραδίδονται σταδιακά και σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου μας στην 

αποθήκη του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού που βρίσκεται στην πόλη Ιστιαίας. 

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια 

του Δήμου  ανάλογα με ης προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. 

Ο συμβατικός χρόνος της προμήθειας αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι της 

απορροφήσεως όλου του κονδυλίου του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ανάλογα με τις ανάγκες 

της Yπηρεσίας και μέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη. 

Ο Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 Στοιχεία τεχνικής προσφοράς 

Με την προσφορά των διαγωνιζόμενων να προσκομιστούν υποχρεωτικά τα παρακάτω 

στοιχεία, εκτός εάν ζητούνται ως επιθυμητά. 

1. Βεβαίωση για κατάθεση τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για την ομάδα την οποία 

συμμετέχει και για το σύνολο των ειδών της. 

2. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προφερόμενα προϊόντα καλύπτονται από τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά της σειράς IS0 9000 (ή άλλα ισοδύναμα) του παραγωγού και οποτεδήποτε 

ζητηθούν από την υπηρεσία θα προσκομιστούν. 

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Τα προσφερόμενα λιπαντικά, καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ. 

αριθμ. 176/1994 Απόφασης Γ.Χ. του Κράτους (ΦΕΚ 421/8/6 Ιουνίου 1994), είναι από 

πρωτογενή υλικά, διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας του Γ.Χ του Κράτους, η οποία δύναται να 

προσκομιστεί οποιαδήποτε στιγμή ζητηθεί από την Υπηρεσία. 

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Δέχονται να σταλούν δείγματα για ποιοτικό έλεγχο των ειδών στο 

Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο εφόσον κριθεί αυτό αναγκαίο 

από την Υπηρεσία. 

6. α. Ο χρόνος παράδοσης λιπαντικών τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης ή την παραγγελία, 

6. β. Ο χρόνος παράδοσης καυσίμων μια (1) ημέρες μετά από έγγραφη εντολή της 

υπηρεσίας. 

7. α. Ο τόπος παράδοσης λιπαντικών είναι η αποθήκη του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού. 

7. β. Τόπος παράδοσης καυσίμων, για την πλήρωση των δεξαμενών πετρελαίου του Δήμου 

Ιστιαίας – Αιδηψού  με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου ,  όποτε του ζητηθεί. 
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Η βενζίνη κίνησης να διατίθεται από το πρατήριο του, πάντα με την επίδειξη του δελτίου 

χορήγησης καυσίμων. 

8. Ο χρόνος εγγύησης-διατήρησης των λιπαντικών:     Τουλάχιστον ένα (1) έτος. 

9. Κατάλογοι - με στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών για τα προσφερόμενα είδη δηλ. τα τυπικά 

φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, ειδικό βάρος, ιξώδες, δείκτης ιξώδους, σημείο ανάφλεξης, 

σημείο ροής και αλκαλικότητας (ΤΒΝ) διάρκεια ζωής κτλ. 

10. Εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων ( approval ) για τα λιπαντικά ή πρόσθετα  εφ 

όσον υπάρχουν. Όρος επιθυμητός 

11. Υπεύθυνη δήλωση για εξυπηρέτηση & τεχνική βοήθεια μετά την πώληση και παροχή 

στοιχείων τεχνογνωσίας.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ιστιαία 18 / 05 / 2020 
 

Ο Συντάξας 
 

 
 

Κωνσταντίνος Τσαπέτης             
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος                    

ΤΕ 4/Α΄ 

                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                  Ιστιαία 18 /05/2020 

Ο  Διευθυντής Τ.Υ.Π.Π 
                          
 
 

Αθανάσιος Μουσουτζάνης 
Πολιτικός Μηχανικός MSc ΠΕ3 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     (ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)     
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ                                                Αριθ. Μελέτης   5 / 2020           . 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                           ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ                                                                               
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                                   ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 & 2021 
Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία                                                                                      
Τ.Κ. 34200         

 
ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο  -  Aντικείμενο  της Προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  για τις ανάγκες 

λειτουργίας  των Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και των Σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας 

εκπαίδευσης, και ΝΠΔΔ Κοινωνική Μέριμνα Αλληλεγγύη, Αθλητισμός.   

Άρθρο 2ο  - Διατάξεις που ισχύουν. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα 

με τις διατάξεις  οι οποίες ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας μελέτης 

και συνοπτικά είναι οι : 

       α)  Ο Νόμος Ν. 4412/2016  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

όπως έχει διορθωθεί και  ισχύει σήμερα.     

       β)  Ο  Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και      

Κοινοτήτων.   

       γ) Ο  Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α' /7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης                      

Άρθρο 3Ο     - Συμβατικά τεύχη 

Κατά σειράς ισχύος είναι: 

1.Τεχνική έκθεση. 

2. Τεχνικές προδιαγραφές.  

3. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) 

4. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ) 

5. Η Ενδεικτική Προμέτρηση. 

6. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

7. Τιμολόγιο Προσφοράς. 
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Άρθρο 4Ο   - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί κατόπιν απόφασης του 

αρμοδίου οργάνου, με τους όρους που προβλέπονται στο Ν 4412/2016 . 

 

Άρθρο 5Ο   - Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά τον νόμο κοινοποίησης σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης (παρ.4 άρθρο 105 Ν 4412/16), υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο 

τόπο και χρόνο, εντός (20) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει την κατά 

το άρθρο 72 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

Ο συμβατικός χρόνος της προμήθειας αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 

της απορροφήσεως όλου του κονδυλίου του ενδεικτικού προϋπολογισμού,   ανάλογα με τις 

ανάγκες της Υπηρεσίας και  μέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο   Τιμές - τρόπος πληρωμής 

1. Η προσφερόμενη έκπτωση των υγρών καυσίμων είναι σταθερή και αμετάβλητη σε 

όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμιά αναθεώρηση υπόκειται. 

Η πληρωμή της αξίας των υγρών καυσίμων θα γίνεται, μετά την εκκαθάριση της δαπάνης 

σύμφωνα με το λογιστικό των ΟΤΑ και τη θεώρηση του 1ου  χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής (ΧΕΠ) από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Ευβοίας, σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις. 

Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις προκύπτουσες 

ανάγκες του Δήμου, θα εκδίδεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά δελτίο αποστολής, στο οποίο 

θα αναγράφεται η ημερομηνία παράδοσης, το είδος, η ποσότητα του καυσίμου και ο αριθμός 

κυκλοφορίας του οχήματος που εφοδιάστηκε το καύσιμο, ή την υπηρεσία στην οποία 

προορίζεται. 

Εβδομαδιαία ή μηνιαία, θα εκδίδονται τιμολόγια του προμηθευτή τα οποία θα επισυνάπτουν 

τα δελτία αποστολής κάθε υπηρεσίας του δήμου ξεχωριστά και στα οποία θα αναγράφονται 

συγκεντρωτικά τα διαφορετικά παρεχόμενα είδη καυσίμου που προέρχονται από τα δελτία 

αποστολής, δίπλα θα φαίνεται η μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους και 

σε διπλανή στήλη το συμφωνηθέν ποσοστό έκπτωσης επί της συγκεκριμένης τιμής πώλησης 

και είδους. 

Ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή το συντομότερο δυνατόν μετά από την 

παραλαβή των καυσίμων και εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει το τιμολόγιο και προσκομίσει τα 
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νόμιμα δικαιολογητικά. 

          2. Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου των λιπαντικών είναι σταθερές και 

αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε 

αναθεώρηση. 

Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται μετά από κάθε παραλαβή των ειδών 

από την αρμόδια επιτροπή. 

Οι προσφερόμενες τιμές για τα λιπαντικά θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνουν τη 

συσκευασία τους, τη μεταφορά και την παράδοση τους στις αποθήκες του Δήμου. 

 

Άρθρο 7Ο  - Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με το αρθ. 72 του Ν. 4412/2016  

καθορίζεται   σε  5%  επί του ποσού της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς 

ΦΠΑ . Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή στα 

κράτη μέλη της συμφωνίας δημοσίων συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που κυρώθηκε με τον νόμο 

2513/97  ή από το Ε.Τ.Α.Α – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων  με παρακατάθεση σε αυτό του αντιστοίχου χρηματικού ποσού .  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά 

την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή. 

 

Άρθρο 8Ο   - Χρόνος εγγύησης-διατήρησης 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 

συμβατικό χρόνο  παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

 

Άρθρο 9Ο   - Χρόνος παράδοσης 

1. Ο χρόνος παράδοσης των υγρών καυσίμων από την υπογραφή της σύμβασης ή την 

παραγγελία θα καθοριστεί με την προσφορά του διαγωνιζόμενου και ο οποίος δεν θα είναι 

πέραν της μιας ημερολογιακής ημέρας. 

Σε περίπτωση που παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προμήθεια υγρών καυσίμων για την οποία 

όμως δεν ευθύνεται ο προμηθευτής (π.χ. απεργίες κ.λ.π.) τότε οφείλει να προμηθεύει τις 

υπηρεσίες του Δήμου με την ευρεία έννοια κατά προτεραιότητα. 

2. Ο χρόνος παράδοσης των λιπαντικών από την υπογραφή της σύμβασης ή την παραγγελία  

θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζόμενων και ο οποίος θα είναι τουλάχιστον δέκα 
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(10) ημέρες για την προμήθεια των λιπαντικών Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται σταδιακά 

και σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 10Ο   - Έκπτωση αναδόχου 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 

προμήθειας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, 

μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 11Ο  - Πλημμελής κατασκευή 

Εάν η ποιότητα και οι προδιαγραφές των ειδών δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης ή εμφανίζουν αποκλίσεις ή  ελαττώματα, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

αντικαταστήσει  αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

Άρθρο 12ο  - Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις                                                                                         

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και 

κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον Δήμο. 

 

Άρθρο 13ο  - Προσωρινή - οριστική παραλαβή υλικών 

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει σύμφωνα με το 

άρθρο 221 του Ν 4412/16 όπως ισχύει σήμερα, από την οικεία επιτροπή παραλαβής 

παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές 

τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη 

του παραλαμβανόμενου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή των 

λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις άνω προτάσεις 

της Επιτροπής, εντός της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στη 

τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο 

με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.   

                                                          Ιστιαία 18 / 05 / 2020 
Ο Συντάξας 

 
 
 

Κωνσταντίνος Τσαπέτης             
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος                    

ΤΕ 4/Α΄ 

                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ιστιαία 18  / 05 / 2020 
Ο  Διευθυντής Τ.Υ.Π.Π 

                        
 
 

Αθανάσιος Μουσουτζάνης 
 Πολιτικός Μηχανικός MSc ΠΕ3 
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           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                       Αριθ. Μελέτης   05 / 2020                           
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ                                                         . 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                 « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ                                                     
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                        ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 & 2021» 
Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία                                                                                      

         Τ.Κ. 34200                        ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
                                             

Α)  ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ  ΚΑΥΣΙΜΑ                                                                
Σχετ. το με αρ. πρωτ. 3498/2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών 
Το έτος 2019 στον Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού καταναλώθηκαν οι πιο κάτω ποσότητες                               
καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων και τη θέρμανση των κτιρίων. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                       
 
 

       Λαμβάνοντας υπ' όψη τις ανάγκες του Δήμου θα απαιτηθούν οι πιο κάτω ποσότητες                                       
ανά είδος καυσίμου για το έτος 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Λαμβάνοντας υπ' όψη τις ανάγκες του Δήμου θα απαιτηθούν οι πιο κάτω ποσότητες 
ανά είδος καυσίμου για το έτος 2021. 

 
 
 
 
 
 

Α/Α ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ(lt) 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 3.566,00 
2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 152.150,00 
3 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 26.535,00 

Α/Α ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ(lt) 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2.250 

2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 105.900 
3 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 14.490 

Α/Α ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ(lt) 
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 12.000 
2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 166.600 
3 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 21.950 
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       ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  

     Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 3567/2020 έγγραφο του Γραφ. Διαχ. & Συντ. Οχημάτων.  
     Το έτος 2019 στον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού καταναλώθηκαν οι πιο κάτω ποσότητες 
      ανά είδος λιπαντικού για τις ανάγκες του Δήμου. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Λαμβάνοντας υπ' όψη τις ανάγκες του Δήμου δεν θα απαιτηθούν  λιπαντικά για το έτος 2020                                                        
διότι υπάρχουν οι απαιτούμενες ποσότητες στην αποθήκη του Δήμου, θα απαιτηθούν οι πιο 

κάτω   ποσότητες   ανά είδος λιπαντικού για το έτος 2021. 
 

Α/
Α 

ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
2019 

1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  - 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 15W/40 ΛΙΤΡΑ 400 

2 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  - 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 20W/50 ΛΙΤΡΑ 1.200 

3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 
ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΟ SAE 10W/40 ΛΙΤΡΑ 200 

4 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 2Τ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
"χρωματιστό" API TC JACO FC ΛΙΤΡΑ 120 

5 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W90 ΛΙΤΡΑ 120 

6 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W90 ΛΙΤΡΑ 200 

7 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ - 
ΤΙΜΟΝΙΩΝ - ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ "κόκκινο" ΛΙΤΡΑ 400 

8 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ SAE 10W30 

ΛΙΤΡΑ 100 

9 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ SAE 10W 

ΛΙΤΡΑ 100 

10 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 68 ΛΙΤΡΑ 1200 

11 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 
SAE 5W30  ΛΙΤΡΑ 40 

12 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΡΑΣΟΣ ΛΙΘΙΟΥ NLGI 2-3 ΛΙΤΡΑ 100 
13 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ & ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ    dot 4 ΛΙΤΡΑ 30 
14 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ "συμπυκνωμένο" ΛΙΤΡΑ 200 

15 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΛΙΤΡΑ 200 
16 ΣΤΟΥΠΙ ΛΕΥΚΟ ΚΙΛΑ 80 
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Α/Α 

ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  
- ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 15W/40 ΛΙΤΡΑ 750 

2 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  
- ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 20W/50 

ΛΙΤΡΑ 190 

3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΟ SAE 
10W/40 

ΛΙΤΡΑ            220 

4 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 2Τ ΔΙΧΡΟΝΩΝ 
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ "χρωματιστό" API TC 
JACO FC 

ΛΙΤΡΑ 100 

5 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
& ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 
75W90 

ΛΙΤΡΑ 540 

6 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
& ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 
80W90 

ΛΙΤΡΑ 350 

7 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ 
ΚΙΒΩΤΙΩΝ - ΤΙΜΟΝΙΩΝ - 
ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ "κόκκινο" 

ΛΙΤΡΑ 240 

8 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ SAE 10W30 

ΛΙΤΡΑ 240 

9 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 68 

ΛΙΤΡΑ 480 

10 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΡΑΣΟΣ ΛΙΘΙΟΥ NLGI 2-
3 

ΛΙΤΡΑ 285 

11 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ & ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ 
DOT 4 

ΛΙΤΡΑ 35 

12 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ "συμπυκνωμένο" 

ΛΙΤΡΑ 600 

13 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛ. 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΜΕΤΑΔ. ΚΙΝΗΣΗΣ SAE 10W 

ΛΙΤΡΑ 170 

14 ΥΓΡΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ADBLUE πριν από 
τον καταλύτη SCR 

ΛΙΤΡΑ 100 

   15 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΛΙΤΡΑ 250 
  16 ΣΤΟΥΠΙ ΛΕΥΚΟ ΚΙΛΑ 80 

 
 
 

Β) Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμός 
     Σχετ. το με αρ. πρωτ. 223/2020 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ.  

      
  Α)Το έτος 2019 στο ΝΠΔΔ δαπανήθηκαν τα πιο κάτω ποσά για την προμήθεια    

     καυσίμων για τη θέρμανση των κτιρίων. 
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           Β) Για το έτος 2020 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου  
           κίνησης προϋπολογίζεται ότι θα χρειαστούν οι πιο κάτω ποσότητες 
 

Α/Α ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ(λίτρα) 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 5.460,00 
2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 1.450,00 
 ΣΥΝΟΛΟ  

 
     Γ) Για το έτος 2021 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου  
     κίνησης προϋπολογίζεται να απαιτηθούν οι πιο κάτω ποσότητες 

 
Α/Α ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ(λίτρα) 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 21.790,00 
2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 1.710,00 
 ΣΥΝΟΛΟ  

 
 
 
 

Γ) 1o  Βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου   
Σχετ. το με αρ. πρωτ. 5/2020 έγγραφο  

Το έτος 2019 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Σχολικών                   
Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δαπανήθηκαν οι πιο κάτω ποσότητες. 

 
Α/Α ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ(λίτρα) 
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 51.200 
 ΣΥΝΟΛΟ 51.200 

 
Για το έτος 2020 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Σχολικών                                                                                
Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προϋπολογίζεται να απαιτηθούν οι πιο κάτω ποσότητες 

 
Α/Α ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ(λίτρα) 
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 60.460 
 ΣΥΝΟΛΟ 60.460 

 
Για το έτος 2021 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Σχολικών                 
Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προϋπολογίζεται να απαιτηθούν οι πιο κάτω ποσότητες 

 

Α/Α ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ(lt) 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4.500,00 
2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ               484,35 
 ΣΥΝΟΛΟ  
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Α/Α ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ(λίτρα) 
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 60.460 
 ΣΥΝΟΛΟ 60.460 

 
 

Δ) 2o  Βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου   
Σχετ. το με αρ. πρωτ. 9/2020 έγγραφο  

Το έτος 2019 για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
καταναλώθηκαν  οι πιο κάτω ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης. 

 
Α/Α ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ(λίτρα) 
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 29.000 
 ΣΥΝΟΛΟ 29.000 

 
 

 Για το έτος 2020 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των                          
Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προϋπολογίζεται να απαιτηθούν                                         
οι πιο κάτω ποσότητες. 

 
Α/Α ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ(λίτρα) 
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 42.830 
 ΣΥΝΟΛΟ 42.830 

 
 

Για το έτος 2021 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Σχολικών                    
Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προϋπολογίζεται να απαιτηθούν οι πιο κάτω ποσότητες 

 
 

Α/Α ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ(λίτρα) 
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 42.830 
 ΣΥΝΟΛΟ 42.830 

 
 
 

                      
                 Ιστιαία 18/05/2020                  
                     Ο Συντάξας     
 
 
 
          Κωνστ/νος Τσαπέτης                                                                                                                                                                                                        
Ηλεκτρ/γος Μηχανικός   ΤΕ 4/Α’ 
 
 
 
 
 
 

               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ιστιαία 18/05/2020 

Ο  Διευθυντής Τ.Υ.Π.Π 
                    
 
 
   Αθανάσιος    Μουσουτζάνης  
  Πολιτικός Μηχανικός MSc ΠΕ3 
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           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)          
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ                                           Αριθ. Μελέτης   05 / 2020                 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ                                                    
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                         ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 & 2021» 
Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία                                                                                      

             Τ.Κ. 34200                                                                                                                       
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

ΟΜΑΔΑ  Α1 :  ΚΑΥΣΙΜA 2020 
 

 Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΔΑΠΑΝΗ 

        

1. ΔΗΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΛΙΤΡΟ 
 
        14.490 

 
1,1024 15.973,78 

 
2. 

 
ΔΗΜΟΣ 

 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 
ΛΙΤΡΟ 

 
105.900 

 
0,9379 

 
99.323,61 

       
 

3. 
 

ΔΗΜΟΣ 
 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 

ΛΙΤΡΟ 
 

2.250 
 

0,6661 
 

1.498,73 
       

     
      4. Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΟ 5.460 0,6661 3.636,91 

 
5. 

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΤΡΟ 1.450 0,9379 1.359,95 

 
6. 

Α/ΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΟ 60.460 0,6661 40.272,41 

 
7. 

Β/ΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΟ 42.830 0,6661 28.529,06 

 
     ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

 
190.594,45 

 
      Φ.Π.Α. 24% 45.742,67 
     ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α1 236.337,12 
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ΟΜΑΔΑ  Α2 :  ΚΑΥΣΙΜA 2021 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ   Β:  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  2021 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ     ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ                
SAE 15W/40 

lit 750 4,30 3.225,00 

2 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ               
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ                         
SAE 20W/50 

lit 190 4,30 817,00 

3 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                 
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 
ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ                                    
SAE 10W/40 

lit 220 7,00 1.540,00 

 Α/Α ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΔΑΠΑΝΗ 

        

1. ΔΗΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΛΙΤΡΟ 
 
        21.950 

 
1,1024 24.197,68 

 
2. 

 
ΔΗΜΟΣ 

 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 
ΛΙΤΡΟ 

 
166.600 

 
0,9379 

 
156.254,14 

       
 

3. 
  

ΔΗΜΟΣ 
 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 

ΛΙΤΡΟ 
 

12.000 
 

0,6661 
 

7.993,20 
       

        
        4.      Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΟ 21.790 0,6661 14.514,32 

 
5. Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΤΡΟ               1.710 0,9379 1.603,81 

 
6. 

Α/ΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΟ 60.460 0,6661 40.272,41 

 
7. 

Β/ΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΟ 42.830 0,6661 28.529,06 

 
     ΑΘΡΟΙΣΜΑ 273.364,62 

 
      Φ.Π.Α. 24% 65.607,51 
     ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α2 338.972,13 
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Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΔΑΠΑΝΗ 

4 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 2Τ  
 ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ «χρωματιστό» 
ΑΡΙ ΤC JACO FC 

lit 100 5,00 500,00 

5 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ                    
SAE 75W90 

lit 440 8,00 3.520,00 

 6 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                               
ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ                                                                            
SΑΕ 80W90 

lit 350 5,00 1.750,00 

7 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                            
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ  - ΤΙΜΟΝΙΩΝ – 
ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ     «Κόκκινο»                                             

lit 240 5,00 1.200,00 

8 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                              
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ                                            
SΑΕ 10W/30 

lit 240 5,00 1.200,00 

 9 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                            
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ                                            
IS0 68 

lit 480 3,80 1.824,00 

10 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                                                                
ΓΡΑΣΟΣ ΛΙΘΙΟΥ                                                        
NLGI 2-3 

lit 285 7,00 1.995,00 

11 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ                                                                          
& ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ dot 4 

lit 35 5,00 175,00 

12 
AΝΤΙΨΥΚTIKO ΥΓΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΨΥΞHΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ                                                       
«Συμπυκνωμένο» 

lit 600 4,00 2.400,00 

13 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ SAE 10W 

lit 170 5 850,00 

14 
ΥΓΡΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ADBLUE 
πριν από τον καταλύτη SCR 

lit 100 1 100,00 

15 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ lit 250 0,60 150,00 

 16 ΣΤΟΥΠΙ  ΛΕΥΚΟ Kg 80 3,0 240,00 

ΣΥΝΟΛΟ 21.486,00 

ΦΠΑ  24 %   5.156,64 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ σε €  26.642,64 
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- Οι ενδεικτικές τιμές μονάδος δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. 

- Προσοχή!! Στο Τιμολόγιο Προσφοράς τιμές μονάδος που θα υπερβαίνουν τις ενδεικτικές 

τιμές μονάδος της μελέτης θα χαρακτηρίζονται μη αποδεκτές και θα απορρίπτονται.     

- Προσοχή!! Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών των ομάδων του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού, θα χαρακτηρίζονται μη αποδεκτές και θα απορρίπτονται.     
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών των ομάδων της 

μελέτης 

Το τιμολόγιο προσφοράς να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της μελέτη.                                 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ  Α1 :  ΚΑΥΣΙΜA 2020 

 

ΟΜΑΔΑ  Α2 :  ΚΑΥΣΙΜA 2021 

 

190.594,45 

 

273.364,62 

ΟΜΑΔΑ   Β:  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2021 

 

21.486,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  485.445,07 

ΦΠΑ  24 % 116.506,82 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 601.951,89 

 
       Ιστιαία 18/05/2020 
          Ο Συντάξας     
 
 
 
         Κωνστ/νος Τσαπέτης             
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος   ΤΕ 4/Α’  

              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
            Ιστιαία 18 /05/2020 

Ο  Διευθυντής Τ.Υ.Π.Π 
                      
 
 
    Αθανάσιος Μουσουτζάνης 
     Πολιτικός Μηχανικός MSc ΠΕ3 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)   
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ                                            Αριθ. Μελέτης   05 / 2020            . 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ                                                  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                          ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 & 2021» 
Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία                                                                                      
 Τ.Κ. 34200       

 
              ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  
 
 
 
 
 
Tης   Επιχείρησης ……………………………………………………………………….   
 
 με έδρα  …… 
 
  
οδός ………………………………………………………. ,  αριθμ. …………………. 
 
 
Πόλη  ………………………………………………………,    Τ.Κ. ……………………. 
 
 
Τηλέφωνο :  ……………………………………………...,    fax : ………………………… 
 
 
Α.Φ.Μ. : …………………………………………. ,  Δ.Ο.Υ. :…………………………………                              

 
 
             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  :   ………………………………. 
 
 
                                ΣΦΡΑΓΙΔΑ                                            ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΟΜΑΔΑΣ  Α  ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 

 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ  

 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  [ % ]  

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  
     

 
1. 

 
 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 
 

  

 
 

2. 

 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

  

    

 
3. 

 
 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
  

    
 
 
 
           Ο  Φ.Π.Α .  για τα παραπάνω είδη είναι   24%  
 
 
 

               
Ιστιαία  ……………………………………….. 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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                                                ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ         
                                                 ΟΜΑΔΑΣ  Β  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
Π

ΡΟ
ΣΦ

ΕΡ
Ο

Μ
ΕΝ

Η
 

ΤΙ
Μ

Η
 Μ

Ο
Ν

Α
Δ

Ο
Σ 

[€
]  

 
 

ΔΑΠΑΝΗ 
 

1 

 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                                 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ                        
 SAE 15W /40 

lit 750 

  

2 

 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                                         
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ                                 
SAE 20W /50 

lit 190 

  

3 

 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                                
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
SAE 10W40                                            

lit 
220 

 

  

4 

 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ  2Τ                                                          
ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ     «χρωματιστό»                                 
ΑΡΙ ΤC  JACO FC 
 
 
 

lit 100 

  

 
5 

 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                                
ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ   
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΜΒΟΛΙΝΗ   SΑΕ 75W90 
 

lit 540 

  

6 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                               
ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ                                                                            
SΑΕ 80W90 

      lit  350 

  

7 

 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                            
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ  - ΤΙΜΟΝΙΩΝ – 
ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ     «Κόκκινο»                                             

lit 240 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
Π

ΡΟ
ΣΦ

ΕΡ
Ο

Μ
ΕΝ

Η
 

ΤΙ
Μ

Η
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Ο
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Α
Δ

Ο
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[€
]  

 
 

ΔΑΠΑΝΗ 
 

8 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                              
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ                                      
SΑΕ 10 W /30 

lit 240 

  

9 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                            
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  IS0 68 

lit 480 
  

10 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ  ΓΡΑΣΟΣ ΛΙΘΙΟΥ                                                                                           
NLGI 2-3 lit 285 

  

11 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ   & ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ dot 4 lit              35   

12 

 
AΝΤΙΨΥΚTIKO ΥΓΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΨΥΞHΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ                                                       
«Συμπυκνωμένο» 

lit 600 

  

13 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ SAE 10W 

lit             170 
  

14 
ΥΓΡΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ADBLUE πριν 
από τον καταλύτη SCR lit              100 

  

15 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ lit             250   
16 ΣΤΟΥΠΙ  ΛΕΥΚΟ Κg    80   

                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)    
 

 
                                                                                                                                          ΦΠΑ 24 %  

 

                              ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΟΜΑΔΑΣ Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 
 
 

 
 
  ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ   ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ                                                                                                                              

 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

ΟΜΑΔΑΣ Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ   ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  
 

                                                                                  
 Ιστιαία  ……………………………………….. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  2017&2018 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ   1.  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠPOΔlAΓPAΦH 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
( Μάρκα - ονομασία - 
προδιαγραφές προσφερόμενου 
Λιπαντικού - Πρόσθετου κ.τ.λ ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ                  
SAE 15W/40 

SAE 15W/40                              
ACEA Α3/Β3/Ε7                 
APISL/CI-4                                   
ΜΒ 228.3/229.1 CAT                   
ECF-1/ECF-2 GLOBAL DHD-1            
Συσκευασία βαρέλι σε Iit 

  

2. 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ - 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ                     
SAE 20W/50 

SAE 20W /50                             
ACEA Α3/Β3/Ε7                    
APISL/CI-4                                   
ΜΒ 228.3/229.1                           
CAT ECF-1/ECF-2                
GLOBAL DHD-1                
Συσκευασία βαρέλι σε Iit 

  

3. 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ - 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
SAE 10W40                    

SAE 10W40                               
ACEA Α3/Β4                               
ΑΡΙ SL/CF                                      
ΜΒ 229.1                          
Συσκευασία δοχείο των 4Iit 

  

4. 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 2Τ ΔΙΧΡΟΝΩΝ 
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ                                 
API TC JACO FC 

ΑΡΙ TC                                  
JACO FC                             
«χρωματιστό»                  
Συσκευασία δοχείο  του 1Iit                                     

  

5. 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                            
ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ                    
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ            
SAE 75W90 

SAE 75W90                                    
ΑΡΙ GL-5                                     
SAE J 2360                                
(MIL-L-PRF-21Ο5Ε)                                              
ZF TE-ML 02Β,05Β,07Α, 
12B,16F,17B ΜΒ 235.11 ΜΑΝ 
3343 SL ΜΤ-1 Scania STO: 1 
Συσκευασία βαρέλι σε Iit 

  

6. 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                              
ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ                                   
SAE 80W90 

SAE 80W90                                   
ΑΡΙ GL 5 MIL-L-2105 D               
ΜΒ 235.0 ZF TE-ML:                   
05/ Α,07 / Α,Ο12Α16C/D,17B          
Συσκευασία βαρέλι σε Iit 

  

7. 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                       
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ- 
ΤΙΜΟΝΙΩΝ – ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 
«Κόκκινο» 

GM DEXRON ΙΙΙ                     
ALLISON C-4                           
FORD MERCON ΜΒ 236.1 
Συσκευασία βαρέλι σε Iit 

  

8. 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ& 

SAE 10 W/ 30                                 
CAT ΤΟ-4 ALLICON C-4   
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ΠΙΝΑΚΑΣ   1.  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 

ΠPOΔlAΓPAΦH 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
( Μάρκα - ονομασία - 
προδιαγραφές προσφερόμενου 
Λιπαντικού - Πρόσθετου κ.τ.λ ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ                                 
SAE 10W/ 30 

Συσκευασία βαρέλι σε Iit 

9. 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                   
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ                          
IS0 68 

IS0 68                                          
DΙΝ 51524 part 2 ΗLΡ 
DENISON HF-2                     
VICKERS M-2950-S             
AFNOR 48603                 
Συσκευασία βαρέλι σε Iit 

  

10. 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                                                      
ΓΡΑΣΟΣ ΛΙΘΙΟΥ                                                                                           
NLGI 2-3 

ΓΡΑΣΟΣ ΛΙΘΙΟΥ                                                                                           
NLGI 2-3                                 
ASTH D – 4950                   
LB/GB 

  

11. ΥΓΡΑ  ΦΡΕΝΩΝ                               
& ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ DOT4 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ                              
DΟΤ4 SAE J1703                         
ISO 4925 FMVSS 116 DΟΤ - 4 
Συσκευασία δοχείο των 250m Ι 

  

12. 

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞHΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ            
«Συμπυκνωμένο» 

«Συμπυκνωμένο»              
ASTM D    FNOR NFR 15-601 
BS6580 ΜΒ 325.0         
Συσκευασία βαρέλι σε Kg 

  

13. ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ                          
ΝΕΡΟ 

ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ 

  

14. ΣΤΟΥΠΙ ΛΕΥΚΟ 

Στουπί λευκό φυσικού 
χρώματος (ecrou) χωρίς 
λεύκανση αποτελούμενο από 
καθαρά μακριά, κτενισμένα και 
απαλής υφής νήματα.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ   2. 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ     ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  - ZHTOΥMENA ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. 

Βεβαίωση για κατάθεση τεχνικής 
και οικονομικής προσφοράς για 
το σύνολο των ειδών της προμήθειας. 
 

ΝΑΙ 
 

ΟΧΙ 
 

 

2. 
Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα όρους 
και τα τεχνικές προδιαγραφές τα διακήρυξης. 
 

ΝΑΙ 
 

ΟΧΙ 
 

 

3. 

 
Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προφερόμενα προϊόντα καλύπτονται από τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά της σειράς 150 9000 (ή άλλα ισοδύναμα) του 
παραγωγού και οποτεδήποτε ζητηθούν από την υπηρεσία θα προσκομιστούν. 
 

ΝΑΙ 
 

ΟΧΙ 
 

 

4. 

 
Υπεύθυνη δήλωση ότι: Τα προσφερόμενα λιπαντικά, καλύπτουν τα 
απαιτήσεις τα υπ. Αριθμ. 176/1994 Aπόφασης Γ.Χ του Κράτους (ΦΕΚ 
421/8/6 Ιουνίου 1994), είναι από πρωτογενή υλικά, διαθέτουν έγκριση 
κυκλοφορίας του Γ.Χ.Κ, η οποία δύναται να προσκομιστεί οποιαδήποτε 
στιγμή ζητηθεί από την Υπηρεσία. 
 

ΝΑΙ 
 

ΟΧΙ 
 

 

5. 

 
Υπεύθυνη δήλωση ότι: Δέχονται να σταλούν δείγματα για ποιοτικό έλεγχο των 
ειδών στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο 
εφόσον κριθεί αυτό αναγκαίο από την Υπηρεσία. 
 

ΝΑΙ 
 

ΟΧΙ 
 

 

6. 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
Τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ή την 
Παραγγελία 
 

ΝΑΙ 
 

ΟΧΙ 
 

 

7. 

          
            ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
            Αποθήκες   Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού στην Ιστιαία 

 

ΝΑΙ 
 

ΟΧΙ 
 

 

8. 

 
Χρόνος εγγύησης διατήρησης   
 
 [τουλάχιστον ένα (1) έτος] 
 

ΝΑΙ 
 

ΟΧΙ 
  

9. 

 
Κατάλογοι - με στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών για τα προσφερόμενα είδη 
δηλ. τα τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, ειδικό βάρος, ιξώδες, δείκτης 
ιξώδους, σημείο ανάφλεξης, σημείο ροής και αλκαλικότητας (ΤΒΝ) διάρκεια 
ζωής λιπαντικού κτλ. 

ΝΑΙ 
 

ΟΧΙ 
 

 

10. 
 
Εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval) για τα λιπαντικά ή 
πρόσθετα - εφ όσον υπάρχουν. 

ΝΑΙ 
 

ΟΧΙ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ   2. 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ     ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  - ZHTOΥMENA 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

11. 

 
Υπεύθυνη δήλωση για εξυπηρέτηση & τεχνική βοήθεια μετά την πώληση και 
παροχή στοιχείων τεχνογνωσίας. 
 

ΝΑΙ 
 

ΟΧΙ 
 

 

12. 

              
              Πελατολόγιο και κατάλογο όλων  των σχετικών προϊόντων που     

αντιπροσωπεύουν, με συνολική έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου σε 
περίπτωση που ζητηθεί από το Δήμο κάποιο προϊόν. 
 

ΝΑΙ 
 

ΟΧΙ 
 

 

13. 

 
Διοργάνωση ενημερωτικού ενημερωτικού  σεμιναρίου με θέματα:  
(λίπανση κινητήρων, προδιαγραφές λαδιών, πρόσθετα λαδιών, δείκτης 
ιξώδους, αντιστοιχίες προδιαγραφών, καμένα λάδια, μέτρα ασφαλείας σε 
όσους έρχονται σε επαφή με τα λιπαντικά ή πρόσθετα κ.τ.λ.) 
 

ΝΑΙ 
 

ΟΧΙ 
 

 

14. 

 
Να συμπληρωθεί και να υποβληθεί  το :  
«Τεχνικό ερωτηματολόγιο λιπαντικών και πρόσθετων»  της μελέτης. 
 
 

ΝΑΙ 
 

ΟΧΙ 
 

 

 

 
               
Ιστιαία  ……………………………………….. 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 




