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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

«Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες του 
Δήμου Ιωαννιτών και των Νομικών προσώπων             2020 – 2022» 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  1.447.526,74 € (με Φ.Π.Α.) 
 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ www.promitheus.gov.gr  του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 10/07/20  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 15/07/2020 
ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΕ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 15/07/2020 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 15/07/20, 08.00π.μ 
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
31/07/2020. , 15:00μ.μ 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ : 05/08/2020  ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 π.μ 

 

 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ιωάννινα 10/07/2020. 
Α.Π. : 37546/10674 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 ΥΛΙΚΟΥ – ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Διεύθυνση: Καπλάνη 7 
Πληροφορίες: – Σ.ΚΟΣΜΑ-    
                           Σ.ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
Τηλ. 26513 – 61310/ 61352 
ΦΑΞ 26510- 74441 
Email: skosma@ioannina.gr -     
            sspyridakis@ioannina.gr  
45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας 
διακήρυξης) θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο 
του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 
www.diavgeia.gov.gr. , θα δημοσιευτεί στον 
Ελληνικό Τύπο, στην Ιστοσελίδα του Δήμου 
Ιωαννιτών (www.ioannina.gr) καθώς και 
στο Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 
Ιωαννίνων. 
 
Προκήρυξη της Σύμβασης θα δημοσιευτεί 
στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. και θα 
αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)   
 
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Καυσίμων 
κίνησης  & λιπαντικών για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου1 Ιωαννιτών και των 
Ν.Π.Δ.Δ. του, προϋπολογισμού2i 1.447.526,74 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  » , (με δικαίωμα 
προαίρεσης 373.640,15€ με Φ.Π.Α.)  

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
                                                                    

Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

                                                 
1 Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου η της Δημοτικής Επιχείρησης  
2 Κάτω των ορίων του άρθρου 5 Βιβλίου Ι και 235 Βιβλίου ΙΙ( συνυπολογιζόμενου του δικαιώματος  προαίρεσης )  
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4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 

ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-

07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10.  Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

12. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

13. Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία  η  δημοσίευση  

της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει να 

ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β ) 

14. Την  με αρ.  57654/22.5.2017  Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ ) «Ρύθμιση 

των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης.  

15. Την με αρ. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924 τ.Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» , 
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16. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 για 

την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Προμήθειας 

17. Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση  

«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 παρ 4 του 

Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 

οδηγιών 

18. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

19. Τις διατάξεις του Βιβλίου IV ( άρθρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διέπουν τις διαφορές που 

αναφύονται από πράξεις η παραλήψεις ,οι οποίες εκδίδονται η συντελούνται μετά την 

26/6/2017 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)» 

20. Το 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 

διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 

(Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 

διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα3» , της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση 

των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 

αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 

εξωχώριες εταιρίες”, 

21. Τις αποφάσεις 355/2000, 354/2000 & 355/2000 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου ΦΕΚ 

410/Β'/2001, όπως ισχύουν σήμερα. 

22. Την Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 291/2003 ΦΕΚ 332/Β/2004. 

«Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 όσον αφορά την ποιότητα των 

καυσίμων βενζίνης και ντίζελ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

                                                 
3 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται 
σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης 
αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
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23. Την Κ.Υ.Α 510/2004 ΦΕΚ 872/Β/2007 «Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - 

Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών» όπως ισχύει σήμερα 

24. Την Κ.Υ.Α. 316/2010 ΦΕΚ 501/Β/2012 όπως ισχύει σήμερα 

25. Την Κ.Υ.Α. 94/2012 ΦΕΚ 1507/Β/2012 όπως ισχύει σήμερα 

26. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006833504 του 

Δήμου Ιωαννιτών , για τα καύσιμα κίνησης. 

27. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006835426 του 

Δήμου Ιωαννιτών, για τα Λιπαντικά. 

28.  Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  20REQ006843788 

του ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ του Δήμου Ιωαννιτών, για καύσιμα  κίνησης, και λιπαντικών. 

29. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006840186 του 

ΝΠΔΔ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ του Δήμου Ιωαννιτών για τα καύσιμα κίνησης. 

30. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006842344 της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ του Δήμου 

Ιωαννιτών, για καύσιμα κίνησης. 

31. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006849049 του 

ΣΥ.Δ.Λ.Ι. του Δήμου Ιωαννιτών για καύσιμα κίνησης. 

32. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ006849446 του 

ΣΥ. Δ.  Λ. Ι. για τα λιπαντικά. 

Έχοντας επί πλέον υπ΄ όψη: 

1) Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης(ΑΑΥ) με τις οποίες δεσμεύτηκε συνολική πίστωση 

1.447.526.74€ (με Φ.Π.Α.) για τα έτη 2020, 2021,2022 και διατέθηκαν οι αντίστοιχες πιστώσεις 

για το 2020 και οι οποίες εγκρίθηκαν με αποφάσεις των καθ΄ ύλην αρμοδίων οργάνων των 

φορέων που περιλαμβάνονται στον διαγωνισμό. Για τη δέσμευση του συνολικού ποσού, έχει 

εκδοθεί “Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης” και έχει εγκριθεί. 

2) Οι  Πολυετείς Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης(ΑΑΥ) ανά φορέα έχουν ως εξής: 

i. Για τον Δήμο Ιωαννιτών με ΑΑΥ με ΑΔΑ ΨΘ1ΛΩΕΩ-Υ8Ο δεσμεύτηκε  συνολική πίστωση 

δεσμεύτηκε συνολική πίστωση 1.406.340,18€ για τα έτη 2020, 2021,2022 . Αναλυτικά ανά έτος 

2020=330.207,41€, 2021=719.369,51 και 2022=356.763,26 για τα καύσιμα κίνησης και 

λιπαντικά. 

ii. Για το ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ του Δήμου Ιωαννιτών με ΑΑΥ με ΑΔΑ 96ΛΙΟΚΠΕ-0Υ1 δεσμεύτηκε  

συνολική πίστωση 7.867,39 για τα έτη 2020, 2021,2022. Αναλυτικά ανά έτος: 2020 = 478,16€, 
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2021=5.467,12€ και 2022=1.922,11€ ,  πετρέλαιο κίνησης και λιπαντικά για τις δομές του 

ΟΚΠΑΠΑ. 

iii. Για το ΝΠΔΔ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ του Δήμου Ιωαννιτών με ΑΑΥ με ΑΔΑ 

6ΟΒ3ΟΞ9Ζ-Δ7Ξ δεσμεύτηκε  συνολική πίστωση 3.181,20€ για τα έτη 2020, 2021,2022. 

Αναλυτικά ανά έτος: 2020 = 658,28€, 2021=1.590,60€ και 2022=932,32€ για τα καύσιμα 

κίνησης  

iv. Για την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ του 

Δήμου Ιωαννιτών με ΑΑΥ με ΑΔΑ 6ΖΒΤΟΡ28-ΠΕΡ δεσμεύτηκε  συνολική πίστωση 4.408,00€ για 

τα έτη 2020, 2021,2022. Αναλυτικά ανά έτος: 2020 = 881,60€, 2021=2.204,00€ και 

2022=1.322,40€  για καύσιμα κίνησης. 

v. Για τον ΣΥ. Δ.  Λ. Ι. με ΑΑΥ με Ω6ΞΚΟΕΠΤ δεσμεύτηκε  συνολική πίστωση 24.780,40 για τα 

έτη 2020, 2021,2022. Αναλυτικά ανά έτος: 2020 = 6843,21€, 2021=12.390,20€ και 

2022=5.546,99€  για καύσιμα κίνησης, με ΑΑΥ με Ψ7ΚΒΟΕΠΤ-Ι9Θ δεσμεύτηκε  συνολική 

πίστωση 949,56€, αναλυτικά ανά έτος: 2020 = 316,52€, 2021=316,52€ και 2022=316,52€ για 

τα λιπαντικά. 

3) Το συνολικό διατεθέν ποσό ανά φορέα για το 2020 θα βαρύνει τους K.A. ως εξής: 

I. Για τον Δήμο η διατεθείσα πίστωση των 457.485,52€ θα βαρύνει τους ΚΑ του Προυπολογισμού 

Οικονομικού Έτους 2020 ως εξής: 

K.A. ΠΟΣΑ 

15-6641.002 4.000,00 

20-6641.002 295.207,41 

30-6641.002 6.000,00 

35-6641.002 8.000,00 

40-6641.002 6.000,00 

45-6641.002 2.000,00 

50-6641.002 2.000,00 

70.01-6641.002 2.000,00 

70.02-6641.002 3.000,00 

70.03-6641.002 2.000,00 

  

 330.207,41 

 

II. Για τα ΝΠ του Δήμου θα βαρύνει τους ΚΑ του Προυπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 ως εξής: 

 

ΟΝΟΜΑ Ν.Π. Κ.Α.Ε ΠΟΣΟ 

ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ 10-6641 658,28 

ΟΚΠΑΠΑ 10-6644 478,16 

ΣΥ. Δ.  Λ. Ι. 25-6641.001 316,52 
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25.6641.001 6.843,21 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

  

64-

64.00.00.001 
881,60 

 

4) Με την 468/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία , εγκρίθηκαν οι όροι 

δημοπράτησης και οι τεχνικές προδιαγραφές. 

                                                    

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο:  Προμήθεια καυσίμων 

κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών προσώπων 2020 – 2022, 

προϋπολογισμού 1.447.526,74€ (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες της Υπηρεσίας, οι 

οποίες και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.    

Για τα καύσιμα κριτήριο κατακύρωσης είναι η μεγαλύτερη ποσοστιαία (%) έκπτωση στη 
διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση μηνιαία τιμή λιανικής πώλησης σύμφωνα με το 
παρατηρητήριο τιμών Υγρών καυσίμων του Υπουργείου ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας για την 
Π.Ε. Ιωαννίνων της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (του μήνα αναφοράς) σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.  

Για τα λιπαντικά κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Η προσφορά δίνεται ανά είδος 
και για όλη την ποσότητα που αναγράφεται στον προϋπολογισμό. 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες 

του Δήμου Ιωαννιτών και των Νομικών του Προσώπων με ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά φορέα ως 

εξής: 

Τα υπό προμήθεια είδη χωρίζονται σε δύο πακέτα: 

 
 
 
 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ/ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022 

 
ΠΑΚΕΤΑ 

 
ΕΙΔΟΣ 

 
CPV 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΑΚΕΤΟ A΄ 

Πετρέλαιο κίνησης 09134100-8 1.024.350 1,10200 1.128.833.70€ 

Βενζίνη Αμόλυβδη 09132100-4 86.975 1,34100 116.633.69€ 

ΠΑΚΕΤΟ B΄ Λιπαντικά 09211000-1   202.059,35€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 1.447.526,74 
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 ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΒΕΝΖΙΝΗ   

   ΚΙΝΗΣΗΣ  ΑΜΟΛΥΒΔΗ  

        

Α
/
Α 

ΦΟΡΕΑΣ  / ΕΤΟΣ  2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 253.460,00 573.040,00 264.480,00 21.658,59 73.856,94 19.810,69 

2 ΝΠΔΔ «ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΣ 
ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ» 

551,0002 1322,40 771,4003 107,2798 268,1996 160,9198 

3 ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» 

304,15 4749,62 1503,13 67,05 93,87 73,75 

4 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

5.510,00 12.122,00 6.612,00 134,10 268,20 134,10 

5 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

881,60 2204,00 1322,40    

 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΡΩ/ΑΝΑ 
ΕΤΟΣ 

260.706,75 593.438,02 274.688,93 21.967,02 74.487,21 20.179,46 

  
1.128.833,70€ 116.633,69€ 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.245.467,39€ 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  

 ΣΕ ΛΙΤΡΑ  ΣΕ ΛΙΤΡΑ  

 ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 990.000 297.000 86.000 25.800 

ΝΠΔΔ «ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΣ 
ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ» 

2.400 720 400 120 
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ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» 
 

5.950 1.785 175 52,5 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

22.000 6.600 400 120 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

4.000 1.200   

     

ΣΥΝΟΛΟ     

 1.024.350 307.305 86.975 26.092,50 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΕ ΔΙΚ. 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ
Σ 30% 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) ΜΕ 
ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

1 Λιπαντικό βενζινοκινητήρα SAE 5W40 100 30 7,00 210,00 

2 Λιπαντικό βενζινοκινητήρα SAE 10W40 100 30 8,00 240,00 

3 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 10W40  
8500 2550 

 
6,00 15.300,00 

4 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 15W40  
4500 1350 

4,00 
 5.400,00 

5 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 20W50 4000 1200 3,00 3.600,00 

6 Λιπαντικό 10W30 700 210 3,00 630,00 

7 Λιπαντικό 2Τ 24 7 5,00 35,00 

8 Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 19000 5700 1,70 9.690,00 

9 Λιπαντικό ATF-D 900 270 3,50 945,00 

10 Λιπαντικό 75 W90 800 240 12,00 2.880,00 

11 Λιπαντικό 75 W90 300 90 10,00 900,00 

12 Υγρά φρένων DOT -4 400 120 1,20 144,00 

13 Ad Blue 16500 4950 1,00 4.950,00 

14 Αντιψυκτικό – αντιθερμικό (έτοιμο προς χρήση) 3000 900 1,20 1.080,00 
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15 Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο 320 96 10,00 960,00 

16 Αντιπαγωτικό πετρελαίου 300 90 12,00 1.080,00 

 ΣΥΝΟΛΟ    48.044,00 

 ΦΠΑ 24%    11.530,56 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    59.574,56 

 
Ως τιμή μονάδας ελήφθη η μέση μηνιαία τιμή λιανικής πώλησης για τα ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΒΕΝΖΙΝΕΣ /ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ από 05/06/2020 έως 11/06/2020 του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης για την  ΠΕ Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου 
στρογγυλοποιημένες σε δύο (2) δεκαδικά. 
 
Οι ποσότητες και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά Φορέα (Δήμος - Νομικό Πρόσωπο) 
περιλαμβάνονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας. 
 Όπου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β αναφέρεται ποια ΟΜΑΔΑ αφορά τους φορείς που συμμετέχουν στον 
Διαγωνισμό. 

 Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα, για τη 
συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε πακέτου και της αντίστοιχης υποομάδας , όπως 
περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Β΄. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός πακέτου 
επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου. 

Αναλυτικά το αντικείμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών περιγράφονται στην μελέτη η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ως παράρτημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β).  

Ο Δήμος και τα Νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον διαγωνισμό διατηρούν το δικαίωμα 

να αυξάνουν την ποσότητα των προς προμήθεια υλικών κατά ποσότητα 30% με αντίστοιχη αύξηση της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς καμία αντίρρηση του προμηθευτή με τους ίδιους όρους (δικαίωμα 

προαίρεσης). 

       Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και των ΝΠΔΔ του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα 

Διακήρυξη ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος: 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

5. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

6 ΕΕΕΣ  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

 
Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος 

διαγωνισμού.  

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψηφίων 

συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 
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συμμετοχής μέσω ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών  .  

Η Αναθέτουσα Αρχή4 διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με 

τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της 

ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από τις εν λόγω υπηρεσίες σε κάθε 

στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους 

Υποψηφίους.  

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των 

Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ 

ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί 

                           ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

                          ΣΤΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

                          ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο του 
προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ: www.diavgeia.gov.gr. , θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο, στην 
Ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών (www.ioannina.gr) καθώς και στο Εμπορικό και Βιοτεχνικό 
Επιμελητήριο Ιωαννίνων. 
 
Προκήρυξη της Σύμβασης θα δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. και θα αναρτηθεί 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 
και Προστασίας Καταναλωτή (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)  
 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για ελεύθερη ,πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση ( URL) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus 

.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.ioannina.gr. 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα: 

Προμηθειών Διεύθυνσης: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ τηλ:,26513-61352  fax: 26510 -74441 

Email:skosma@ioannina.gr.  

 
 
 
 
 

                                                 
4 Στη περίπτωση του Δήμου ,η Οικονομική Επιτροπή/η του Διοικητικού Συμβουλίου στη περίπτωση ΝΠΔΔ η ΝΠΙΔ 





 
12 

 

Συνοπτικά Στοιχεία 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση Οικονομικού ,τμήμα προμηθειών  

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Ανοικτός διεθνής  ηλεκτρονικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά βάσει τιμής 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΥΛΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

15/07/020 και ώρα 08:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

31/07/2020 και ώρα 15:00. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ  και 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 270 ημέρες  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ   
 
 
 

1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς 

Φ.Π.Α. Οι οικονομικοί φορείς που 

υποβάλουν προσφορά σε συγκεκριμένη 

ομάδα προσκομίζουν εγγυητική επιστολή 

που αντιστοιχεί στο 2% εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. χωρίς Φ.Π.Α και  

2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που   

αντιστοιχεί σε ποσοστό  

5% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
 
 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  
 

 
1.447.526,74€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 
373.640,15€ προαίρεση 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
(270) διακόσιες εβδομήντα ημέρες 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης 
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Εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα 
προαίρεσης η σύμβαση θα διαρκέσει  για   
ένα(1)έτος ακόμα  

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 

 
Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 
 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 
 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 0,07%  υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με 
χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά 
υπέρ Ο.Γ.Α.) 
0,06%5 υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με 
χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά 
υπέρ Ο.Γ.Α.) 
0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης.6.(επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% 
και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%) 
0,02% υπέρ του Δημοσίου η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε 
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή 
στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/20167. 
 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο 
προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος επί της 

                                                 
5 Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ύψους 
μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης 
χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 § 3 Ν. 4013/11) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 Ν.4605/19). 
6 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 
7 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο 
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης 
του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 
4412/2016 
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καθαρής συμβατικής αξίας 

 
                                           
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΤΕΥΧΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΓΛΩΣΣΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 5ο  : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΦΟΡΙΕΣ –ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 6ο  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 7ο  : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 9ο  : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ   
ΑΡΘΡΟ 1Οο  : ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  
ΑΡΘΡΟ 11ο  : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 12ο  : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ –ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 13ο  : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 14ο:  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  
ΑΡΘΡΟ 15ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 16ο : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 17ο : ΚΡΙΣΗ  ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 18Ο :  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                   
ΑΡΘΡΟ 19ο  :ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 20ο  : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ 21ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 22ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΡΥΞΗ ΑΝΑΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ -
ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ 23Ο :ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 24Ο :ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 25ο :ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ  26ο : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» .ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΛΕΤΕΣ) 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ  
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ   
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
 ΑΡΘΡΟ5ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 ΑΡΘΡΟ 8ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
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ΑΡΘΡΟ 9ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ.  
ΑΡΘΡΟ 11 ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΕΝΤΥΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»ΕΕΕΣ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 37546/10674) 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 

φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική  

γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα , στο άρθρο 15 της Υ.Α. 

56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924 τ.Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

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

Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να 

υποβάλλουν προσφορά στην αναθέτουσα αρχή με χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ εντός 

της προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Μετά την παρέλευση της 

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 

Σύστημα.   

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  15/07/2020 και  ώρα 08:00. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι 31/07/2020 και ώρα 

15:00. 

Κάθε Οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες 

ομάδες/τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των ομάδων/τμημάτων (ολική 

προσφορά) σε όσους και όποιους νομούς επιθυμεί. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή 

προσφοράς (μερική ή ολική) αφορά στο σύνολο των ειδών της  επιλεγόμενης 

ομάδας/τμήματος . 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 15/07/20 και ώρα 08:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 31/07/20 και ώρα 15:00. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




 
16 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 10/07/20 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

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 9 της ΥΑ 56902/215/2-6-2017. 

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) 

ιδίως τα άρθρα 36 και 37 και την ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924 τ.Β) ¨Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Τεύχη δημοπράτησης 

 

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά  

ισχύος είναι: 

α)η σύμβαση ΄ 

β) η παρούσα προκήρυξη με τα προσαρτήματά της  

γ) η οικονομική προσφορά του αναδόχου  

δ) το τιμολόγιο της υπηρεσίας 

ε) ο προϋπολογισμός 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο:Γλώσσα διαδικασίας  

 

3.1       Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 

τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, 

επικρατεί η ελληνική έκδοση8. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται 

στην ελληνική γλώσσα.  

3.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

                                                 
8 παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16  
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στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/19849 (Α' 188).  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που 

θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 

επικυρωμένα10,  και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 

μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 

την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό 

μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

3.3.  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 

δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας 

προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  

του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με 

την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο 

κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

«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.». 

3.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική11. 

3.5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ  αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με 

τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες της) 

και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την 

Υπηρεσία. 

                                                 
9παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  
10 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προσφέροντος ,είτε με την επίθεση της σφραγίδας «APOSTILE»σύμφωνα με 

την συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
11 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 
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ΑΡΘΡΟ 4ο: Δικαίωμα συμμετοχής 

 

α. Δεκτοί στο διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:  

    α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης,  

    β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

    γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημόσιων  

    Συμβάσεων, ΣΔΣ, (Ν. 2513/1997, Α΄139), 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 Ι 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,  εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται 

στη παρούσα διακήρυξη  

     Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ενώσεων για τα μέλη τους.  

Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο 

οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία 

δεν απορρίπτονται με μοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του 

κράτους - μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε να 

είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν 

να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών 

συμπράξεων. Δεν απαιτείται οι εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν με συγκεκριμένη 

νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Όμως, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο 

που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική 

εκτέλεση της σύμβασης.   

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε 

περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

β. Εγγραφή οικονομικών φορέων –υποβολή προσφορών  
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Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 

απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως 

εξής: 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 

αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς –χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:  

 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 

 είτε  ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, στην οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.  

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες  ηλεκτρονικά μέσω 

του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.  

 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 

χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα 

ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά 

υποχρεωτικά 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 κάθε μέλους της ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

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 9 της ΥΑ 56902/215/2-6-2017.  

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) και 

την με αρ. 56902/215/2-6-2017(ΦΕΚ 1924Β) Υπουργική Απόφαση ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του 
διαγωνισμού  

 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους 

στο σύστημα οικονομικούς φορείς, σε όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 

τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα 

αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή 

αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε 

το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές 

και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΡΘΡΟ 6ο:Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 

του ν. 2690/1999 και του Π.Δ 28/15« Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία.» 

 των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο  

 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο: -Λόγοι αποκλεισμού  

 

 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του 

Ν.4412/2016. Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε 

βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - 

πλαίσιο 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 κρατών - 

μελών 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 
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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, 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. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την 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) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 
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οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν 

ο οικονομικός φορέας 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 

γ) 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 ή αίτησης συμμετοχής: 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.12 

3. Επίσης αποκλείονται: 

 α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις 

της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 

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. 4412/16,  

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

γ) Υποψήφιοι που συνήψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

                                                 
12 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν.4488/17 ,η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει διαδικασίες που 

εκκινούν από 13-11-2017 και δεν αφορά διαδικασίες που ήδη έχουν εκκινήσει   
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δ) Υποψήφιοι που έχουν 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,  

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 

την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε 

θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του 

Ν.4412/16, 

 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 

παράσχουν εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητα τους.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές 

αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 

ανωτέρω παραγράφων. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο:–Περιεχόμενο προσφορών 

 
- 

 

Τα περιεχόμενα των  ηλεκτρονικών  φακέλων  της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(Α) Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και  

(Β) Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 

Α. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 

προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα:  
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Α1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως επί ποινή 

αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το  άρθρο 15 της 

ΥΑ 56902/215/2-6-2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά 

περιγράφονται κατωτέρω: 

Ι. Δικαιολογητικά  κατάστασης υποψηφίου 

Α1.1) Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς  δεν βρίσκονται 

σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης , προσκομίζουν κατά την 

υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 ( Β/3698/16-11-2016),  που αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΣΤ) και συμπληρώνεται   ,(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : 

ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ13 και Δ14 ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ,Δ), ΜΕΡΟΥΣ IV ( α. Γενική 

ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής)  ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς  οι 

σχετικές  πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του. 

Το ΕΕΕΣ  αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, 

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  ,  

Το ΕΕΕΣ υπογράφεται ψηφιακά   και  υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους  υποψήφιους  αφού 

συμπληρωθεί 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων ( δάνεια ικανότητα ) ,οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 

υποχρεούνται στην υποβολή χωριστού εντύπου Ε.Ε.Ε.Σ με τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με το  ΜΕΡΟΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ15 και Δ16), σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ  (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

Α,Β,Γ και Δ ) καθώς και σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ IV (α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής)  

προς απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι δεν συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού τους όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης  

                                                 
13 Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  
14 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  
15 Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  
16 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  
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Το ανωτέρω Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υπογράφεται ψηφιακά 17 

και  υποβάλλεται ηλεκτρονικά18από τους  υποψήφιους  αφού συμπληρωθεί 19, 20,: 

Σημείωση (1):Υποχρέωση υπογραφής του ΕΕΕΣ  

Κατά την υποβολή του  Ε.Ε.Ε.Σ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 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 και ότι ο οικονομικός φορέας  δεν 

βρίσκεται στις καταστάσεις του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 

νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το 

                                                 
17Βλέπε άρθρο 8 παρ 3 της ΥΑ 57654/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
 

(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν 

υποχρέωση υπογραφής του ΕΕΕΣ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού 

για κάθε υπογράφοντα) ΕΕΕΣ. 

 
18Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς 

οικονομικούς φορείς  
1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν 

από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια 

επιλογής).  

2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΕΕΕΣ.  

3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

άλλων οικονομικών φορέων , οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΕΕΕΣ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η 

αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό/ά ΕΕΕΣ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες 

των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων 

στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV 

και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς.  

4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει 

να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V.  

5) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) 

της σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 

σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΕΕΕΣ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΕΕΕΣ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους15 . 

Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που 

απαιτούνται -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 
19: Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς 

οικονομικούς φορείς   Για κάθε μία διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες 

φορείς προσαρμόζουν το ΕΕΕΣ σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης των εγγράφων της 

σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού 
20 Στις περιπτώσεις όπου η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν 

από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ  για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια 
επιλογής). Η  Α.Α. επισημαίνει την ανωτέρω υποχρέωση. 
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πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή 

το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.21 

Το Ε.Ε.Ε.Σ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.»22 

Σημείωση (3): Υπογραφή του Ε.Ε.Ε.Σ από αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς  

Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, 

οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν το ΕΕΕΣ με 

χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορούν να το αυθεντικοποιούν με 

οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι 

υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη 

δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση 

προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η 

χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων23.«Η Υπεύθυνη Δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει 

υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών24» 

Α1.2 ) εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο  20 της διακήρυξης  

ΙΙ. Δικαιολογητικά σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας –

οικονομικής επάρκειας25 

1. Επίκληση δάνειας επαγγελματικής ικανότητας: Σύμφωνα µε το άρθρο 63 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ (άρθρο 78 ν.4412/2016) οι υποψήφιοι για την απόδειξη της τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας ,μπορεί να στηρίζονται στην τεχνική ικανότητα τρίτων φορέων που 

δεν μετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους µε αυτές. Στην 

περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόμιση της σχετικής 

                                                 
21 Άρθρο 79Α όπως προστέθηκε στον Ν.4412/16 με την παρ 13 του άρθρου 107 Ν.4497/17    
22 Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 79Α προστίθεται παράγραφος 4,με την παρ 6 άρθρου 43 Ν.4605/19 
23  Παρ  7 άρθρου 92 Ν.4412/16 όπως προστέθηκε με  την παρ 8β άρθρου43 Ν.4605/19 
24 Προστέθηκε η φράση μέσα σε «» με την παρ. 3 του άρθρου 56 Ν.4609/19 
25 Τα δικαιολογητικά αυτά ζητούνται σε περίπτωση  επίκλησης του υποψηφίου δάνειων ικανοτήτων 
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δέσμευσης των φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά 

τα ανωτέρω γίνεται µε την προσκόμιση των κάτωθι :  

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου 

στηρίζεται ο προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, µε την οποία θα 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας για την 

υλοποίηση του Έργου µε τον διαγωνιζόμενο, πριν την τελική κατακύρωση του παρόντος 

διαγωνισμού, προκειμένου να αναλάβει την προμήθεια των αγαθών.  

β. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου 

στηρίζεται ο προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, περί 

συνεργασίας µε τον προσφέροντα  διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο χρονικό 

διάστημα υλοποίησης του Έργου.  

2. Επίκληση δάνειας οικονομικής επάρκειας: Σύμφωνα με το άρθρο 63 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ (άρθρο78 ν. 4412/2016) οι διαγωνιζόμενοι για την απόδειξη της συνδρομής της 

οικονομικής επάρκειας μπορεί να στηρίζονται στις οικονομικές ικανότητες τρίτων φορέων που 

δεν μετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 

 Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να  αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι έχουν στη 

διάθεσή τους, τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους με την προσκόμιση της σχετικής 

δέσμευσης των φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά 

τα ανωτέρω γίνεται με την προσκόμιση των κάτωθι:  

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου 

στηρίζεται ο προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα 

αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονομικών πόρων στον υποψήφιο 

σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης  

β.  Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου 

στηρίζεται ο προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία 

θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του υποψηφίου την επικληθείσα 

από αυτόν οικονομική επάρκεια καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης  

Διευκρίνιση : Οι  ανωτέρω υπεύθυνες  δηλώσεις  μπορεί να φέρουν  ημερομηνία εντός του 

διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών ,υπογράφονται ψηφιακά ,   με μόνη την υπογραφή 

του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα .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 αίτησης 
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συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 

6φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. 

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 τη παρ 

1  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). 

Τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 

υπεύθυνη  δήλωση ,στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους και η οποία φέρει υπογραφή 

μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι 

φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. (Τα δικαιολογητικά 

προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 

αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 

Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν  εντός της προαναφερόμενης 

προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν 

αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού. Κατά την υποβολή της 

προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου 

του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές 

πτυχές των προσφορών. 

Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα  τεχνικά φυλλάδια (prospectus), εκλαμβάνονται ως 

υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα .Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό 

Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 

εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, 

ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 





 
30 

 

ΙΙΙ. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν, με τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής, με ποινή απορρίψεώς τους από την συνέχιση του διαγωνισμού τα 

ακόλουθα: 

i. Πιστοποιητικό Δημοτικής Ενημερότητας από το Δήμο Ιωαννιτών(τηλ.26513-61338) 

ii. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα για το διυλιστήριο ή την εταιρεία εμπορίας 

πετρελαιοειδών τύπου Α από το οποίο θα προμηθευτεί τα καύσιμα .  

iii. Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζομένου για την χώρα προέλευσης και κατασκευής των 

υλικών που προσφέρουν (για τα Λιπαντικά). 

iv. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή (ή –ων) και σε περίπτωση εισαγόμενου είδους από τον 

επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, που θα δηλώνουν ότι τα ως άνω είδη είναι σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές της μελέτης και της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 

v. Υπεύθυνη δήλωση του διυλιστηρίου ή της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών τύπου Α περί 

συμόρφωσης των προς προμήθεια καυσίμων με τις προδιαγρφές της Μελέτης καθώς και με τις 

απαιτήσεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. 

vi. Υπεύθυνη δήλωση του διυλιστηρίου ή της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών τύπου Α 

ότι θα προμηθεύουν τον οικονομικό φορέα ανελλιπώς καύσιμα σύμφωνα με τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση 

Α2. Τεχνική Προσφορά.  

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά τα κάτωθι : Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει 

να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης 

για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με την μελέτη της υπηρεσίας. 

Χώρα καταγωγής και κατασκευής του προϊόντος 26  

                                                 
26 Προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 94 Ν.4412/16 με την παρ 9 άρθρου 43 Ν.4605/19 
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Ειδικά στις συμβάσεις προμηθειών οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ζητούν από τους 

προσφέροντες να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά τη χώρα καταγωγής του τελικού 

προϊόντος που προσφέρουν. 

 Στην περίπτωση που ζητείται στην τεχνική προσφορά η ανωτέρω δήλωση, ο προσφέρων, 

εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την 

επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον 

τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό 

προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την 

επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο 

εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη 

δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από 

την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα 

κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο 

επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.». Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης27  

Β. Οικονομική Προσφορά  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 

απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, 

συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 

Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 

νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο 

σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει 

                                                 
27 Προσθήκη εδαφίου στο τέλος της παρ 5 του άρθρου 94 Ν.4412/16 με την παρ. 5 άρθρου 56 Ν.4609/19 
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ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία καθώς και τα αντίστοιχα έντυπα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’. 

Διευκρίνιση:  Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν 

τις προσφορές με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα 

αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής 

τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με 

υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η 

χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι 

υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων28.«Η Υπεύθυνη Δήλωση του προηγουμένου εδαφίου φέρει 

υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών »29  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Κριτήρια επιλογής  

 

9.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 

απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 

που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Βιοτεχνικό η 

Εμπορικό Επιμελητήριο με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 

τους επάγγελμα. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

9.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του προσφέροντος 30 ,  31  

απαιτείται να προκύπτει  ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών  της τελευταίας τριετίας  

                                                 
28 Παρ  8 άρθρου 92 Ν.4412/16 όπως προστέθηκε με  την παρ 8β άρθρου43 Ν.4605/19 
29 Προστέθηκε η φράση μέσα σε «» με την παρ. 3 του άρθρου 56 Ν.4609/19 
 
30 Βλ. άρθρο 75 παρ. 3 Ν. 4412/16. 
31 Ενδεικτικά να δηλώνονται στα κατάλληλα πεδία του ΕΕΕΣ : καταθέσεις σε τράπεζα, πάγια στοιχεία, ίδια 

κεφάλαια, δήλωση για το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών του οικονομικού φορέα καθώς και του κύκλου 
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είναι μεγαλύτερο από το ποσό του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α  ,της ομάδας ή ομάδων που 

συμμετέχει του υπό ανάθεση έργου  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο 

των (3) τριών διαχειριστικών χρήσεων ,τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες χρήσεις 

δραστηριοποιείται ,θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ποσό του προϋπολογισμού με 

Φ.Π.Α ,της  ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει 

9.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά την Τεχνική και επαγγελματική, επάρκεια του προσφέροντος , απαιτείται να 

προκύπτει  ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος  έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση ( σε ιδιωτικό η 

δημόσιο τομέα ) σε δύο (2) αντίστοιχες με τη προκηρυσσόμενη προμήθειες τα τελευταία (3) 

έτη ,επιτυχώς, ύψους (αθροιστικά) ίσου ή μεγαλύτερου με το 1/2 της προϋπολογισθείσας δαπάνης 

(μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  

Σε περίπτωση «δάνειας ικανότητας » τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής  απαιτείται να 
πληρούνται από τον οικονομικό φορέα που δανείζει την ικανότητα   
 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Προσφερόμενη τιμή 

 

 Για τα καύσιμα κατατίθεται προσφορά ποσοστιαίας (%) έκπτωσης επί  της 

διαμορφούμενης, για έκαστο είδος, μέσης μηνιαίας τιμής λιανικής πώλησης σύμφωνα με 

το παρατηρητήριο τιμών Υγρών καυσίμων του Υπουργείου ανάπτυξης & 

Ανταγωνιστικότητας για την Π.Ε. Ιωαννίνων της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (του μήνα 

αναφοράς) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 Για τα λιπαντικά κατατίθεται προσφορά χαμηλότερης τιμής  ανά είδος και για όλη την 

ποσότητα που αναγράφεται στον προϋπολογισμό. 

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 Το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το 

σύστημα.  

                                                                                                                                                             
εργασιών του που αφορά ειδικότερα το προσφερόμενο είδος (προμήθεια ή υπηρεσία) κατά τις τρεις προηγούμενες 

οικονομικές χρήσεις, βεβαίωση μιας τουλάχιστον τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού 

φορέα. 
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 Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα 

πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.  

Dumping  – εξαγωγικές επιδοτήσεις: 
Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται           

 πολιτική τιμών πώλησης κάτω της τιμής απόκτησης του  προϊόντος για εμπορία (τιμή 
Dumping) 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να 

παρέχουν αυτά. 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ αφαιρουμένου του ποσοστού έκπτωσης. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις και η δαπάνη για τις ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις της 

περίληψης της προκήρυξης. Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο 

μέχρι και την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής 

προσφοράς (ποσοστό έκπτωσης %) για τα καύσιμα και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου 

πέραν της τιμής της προσφοράς του. Για τα λιπαντικά η προσφορά θα είναι στο σύνολο των 

ειδών της ομάδας (τιμή μονάδας) συμπληρώνοντας το αντίστοιχο τιμολόγιο της μελέτης.   

 Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στον οποίο υπάγεται η προμήθεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, 

βαρύνει το Δήμο.  

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπονται προσφορές 

μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της προμήθειας ή αρνητικές εκπτώσεις.  

 

  ΑΡΘΡΟ 11ο: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους διακόσιες εβδομήντα (270) 

ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο 

ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ.1 Ν.4412/16).  

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (270 

ημέρες). Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 

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

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





 
35 

 

ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε 

όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς (άρθρο 97 παρ.4 Ν.4412/16).  

«Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 

προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η 

εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από 

τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους είτε όχι.»32  

 (άρθρο 97 παρ.4 Ν.4412/16). 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση δικαιολογητικών 

 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί 

εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την  ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς 

της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από 

τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν 

λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 102, παρ.1, Ν.4412/16).  

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες 

ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου 

και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές 

αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, 

που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή 

βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, 

υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της 

σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως 

συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους 

                                                 
32 Προσθ. εδαφίου στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 97 με την παρ. 3 του άρθρου 33 Ν.4608/19  
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της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, 

εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί (άρθρο 102, παρ.2, Ν.4412/16).  

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 

οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού 

φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. (άρθρο 102, παρ.3, Ν.4412/16) 

Η επιτροπή διαγωνισμού  μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, 

μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας 

ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει 

ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. (άρθρο 102, 

παρ.4, Ν.4412/16)  

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός 

του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς 

(άρθρο 102, παρ.5, Ν.4412/16). 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Απόρριψη προσφορών 

1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού του άρθρου 8 «Περιεχόμενο Προσφορών» που θα 

διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  

2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

ΑΡΘΡΟ 14ο : Δημοσίευση 

 

Η Αναθέτουσα αρχή θα μεριμνήσει για τα ακόλουθα:  

Η παρούσα Διακήρυξη 

Θα αναρτηθεί:  

 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 

 στην Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr 

 στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών (www.ioannina.gr) 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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και ως προς την ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: 

 Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο του 
προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ: www.diavgeia.gov.gr. , θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο, 
στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών (www.ioannina.gr) καθώς και στο Εμπορικό και 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων. 

 Προκήρυξη της Σύμβασης θα δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. και θα 
αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 

 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 του ν. 3548/2007 όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/09). 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών -Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 πμ μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 

διαδικασιών. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση των 

ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ 4 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση όλων των (υπο ) φακέλων, οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό θα έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 

αποσφραγίστηκαν . 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή (ή στον πάροχο σε περίπτωση ανάθεσης 

υπηρεσιών) με τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών (ή των παρόχων) των οποίων οι 

προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 

διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση 

αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού 

οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα αποτελέσματα επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία 

κοινοποιείται μέσω του συστήματος στους συμμετέχοντες μαζί με αντίγραφο των 
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πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών33και ανακηρύσσεται  

ο προσωρινός ανάδοχος. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί  προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με  τις διατάξεις του 

Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού ειδοποιεί ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«υποψήφιο ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών34 από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, 

που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) των 

δικαιολογητικών, όπως καθορίζονται στο παρόν άρθρο, ως αποδεικτικά στοιχεία για την 

πλήρωση των κριτηρίων της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.  

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει μέσω 

του Συστήματος τα δικαιολογητικά που περιγράφονται ως κατωτέρω στο παρόν 

άρθρο. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει 

επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε 

αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός (3) εργασίμων     

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή  ακριβές 

αντίγραφο  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14) στην αρμόδια 

υπηρεσία35 σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο 

αξιολόγησης. Τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα μπορεί να 

γίνονται αποδεκτά και  με απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 

                                                 
33 Παρ 4α άρθρου 100 Ν.4412/16 όπως προστέθηκε με την παρ 4α του άρθρου 33 Ν.4608/19    
34 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε 

μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό 

ανάδοχο (άρθρο 103 § 1). 
35 Π.χ στο γραφείο προμηθειών  
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δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους 36 .Τα δικαιολογητικά 

αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 

Ν.4412/16. 

Η Οικονομική Επιτροπή  μπορεί  να απαιτεί  τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα 

λοιπά αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2,4 και 5 του άρθρου 80 

και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/16 (Α΄147) ως απόδειξη της 

μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της 

πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ίδιου νόμου.  

H αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν 

εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/16 

(Α΄147), όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας:  

α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρείς μήνες πριν την υποβολή του37 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι 

δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

                                                 
36 Με την παρ.7αε του άρθρου 43 Ν.4605/19 προστίθεται παρ 13 στο άρθρο 80 Ν.4412/16   
37 Παρ  7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος στο άρθρο 80 Ν.4412/16   
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 (2) Πιστοποιητικό  που έχει εκδοθεί έως τρείς μήνες πριν την υποβολή του πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η 

δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές 

τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  

 (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Τα ανωτέρω 

πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους ,άλλως ,στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος ,να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν 

από την υποβολή τους38 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες  

μέρες από την υποβολή του39,  με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό 

και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 

σχετικής ειδοποίησης. 

(5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  ως ακολούθως που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες  μέρες από την υποβολή του : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  ΄καθώς   και 

τις μεταβολές του. 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο 

της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

                                                 
38 Παρ 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12   στο άρθρο 80 Ν.4412/16  
39 Παρ 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12   στο άρθρο 80 Ν.4412/16  
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Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

β.1)Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν 

επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα 

αντίστοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)       

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το 

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού 

προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο 

διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου 

του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος 

απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες 

διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε 

περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 

αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 

ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
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επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη 

δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα 

και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

Τα αλλοδαπά έγγραφα που θα υποβληθούν πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται με 

επικυρωμένη μετάφραση40 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην 

Ένωση. 

(7) Δικαιολογητικά απόδειξης επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας41  

Προς απόδειξη  της   Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκεια καθώς και της  τεχνικής 

ικανότητας  του προσφέροντος 

Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας. Σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα 

φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων ή άλλο δικαιολογητικό, από τα 

οποία να προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών  της τελευταίας τριετίας  

είναι μεγαλύτερο από το ποσό του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α  ,της ομάδας ή ομάδων που 

συμμετέχει του υπό ανάθεση έργου.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο 

των (3) τριών διαχειριστικών χρήσεων ,τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες χρήσεις 

δραστηριοποιείται ,θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ποσό του προϋπολογισμού με 

Φ.Π.Α ,της  ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη 

δήλωση περί του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) 

τελευταίων χρήσεων με αιτιολόγηση της απαλλαγής του από την υποχρέωση έκδοσης 

ισολογισμών (π.χ. μνεία νομικής διάταξης κλπ). 

 Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης τεχνικής εμπειρίας42. Ελάχιστη προϋπόθεση  

τεκμηρίωσης  τεχνικής εμπειρίας , αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει 

                                                 
40 Παρ 7αβ άρθρου 43 Ν.4605/19  
41Τα  Δικαιολογητικά απόδειξης επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας του υποψηφίου 

ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή εφόσον δικαιολογείται η απαίτηση τους από τη φύση της 

δημοπρατούμενης  προμήθειας η υπηρεσίας 
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ολοκληρώσει την υλοποίηση ( σε ιδιωτικό η δημόσιο τομέα ) σε δύο (2) αντίστοιχες με 

τη προκηρυσσόμενη προμήθειες τα τελευταία (3) έτη ,επιτυχώς, ύψους (αθροιστικά) ίσου 

ή μεγαλύτερου με το 1/2 της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

Εάν η προμήθεια43  υλοποιήθηκε σε δημόσιο φορέα, ως στοιχείο τεκμηρίωσης 

υποβάλλεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί 

από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν η προμήθεια υλοποιήθηκε σε  Ιδιωτικό 

Οργανισμό, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού 

όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. 

 

 (8) Ένορκη δήλωση που έχει εκδοθεί έως τρείς μήνες πριν την υποβολή της ενώπιον 

συμβολαιογράφου του Νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα στις ικανότητες του 

οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, ότι θα παρέχει  την δάνεια ικανότητα του ( τεχνική 

/οικονομική ) στον προσφέροντα για χρονικό διάστημα ίσο τουλάχιστον με το προβλεπόμενο 

χρόνο υλοποίησης της προμήθειας 44 

 

(9)Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρείς μήνες πριν την υποβολή της 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 ή αίτησης συμμετοχής.» .45 

Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ  μπορεί 

να αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα46, η οποία έχει συνταχθεί 

μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά  

την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Η ανωτέρω ρύθμιση  καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες για τις οποίες, 

                                                                                                                                                             
42 Τα  Αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης τεχνικής εμπειρίας του υποψηφίου ζητούνται από την Αναθέτουσα 

Αρχή εφόσον δικαιολογείται η απαίτηση τους από τη φύση της δημοπρατούμενης  προμήθειας η υπηρεσίας 
43 (Η) η υπηρεσία  
44 Η της υπηρεσίας  
45 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν.4488/17 ,η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει διαδικασίες που 

εκκινούν από 13-11-2017 και δεν αφορά διαδικασίες που ήδη έχουν εκκινήσει   
46 Με την παρ. 46α του άρθρου 43 Ν.4605/19 ,στο άρθρο 376 Ν.4412/16 προστίθεται παρ. 17 ως εξής : « Μέχρι 
να καταστεί εφικτή η έκδοση πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 80 ,αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ,χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ 
σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού »  
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κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του Ν.4605/19 ( ήτοι 1-4-2019 )47δεν έχει εκδοθεί πράξη 

κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων ( δάνεια ικανότητα ) ,οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 

στην υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου προς απόδειξη ότι πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους όπως αυτοί 

περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε 

τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο 

άρθρο 7 της παρούσας  διακήρυξης  και με τη προσκόμιση των δικαιολογητικών του παρόντος 

άρθρου  , 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. 

(10) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών48, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος 
είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους 
της έδρας, που έχει εκδοθεί έως τριάντα ημέρες  πριν την υποβολή του49 από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία 
των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το 
δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του 
κράτους της έδρας, που έχει εκδοθεί έως τριάντα ημέρες  πριν την υποβολή του50 από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με 
αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο 
μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι 
φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες 
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

                                                 
47 Παρ 46 άρθρου 43 Ν.4605/19  
48Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.  Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
49 Παρ 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12   στο άρθρο 80 Ν.4412/16  
50 Παρ 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12   στο άρθρο 80 Ν.4412/16  
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Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την 
έδρα της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης 
ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, 
διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου που  πρέπει να έχει 
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης51  

 έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και 
αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν 
προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι 
αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, 
να  αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση 
αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
3414/2005» 52.και 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας δέκα(10) 
ημερών53, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι 
έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. .(παρ 2 άρθρου  103 Ν.4412/16 )54 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του 
προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το 
άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται.(παρ 3 άρθρου  103 Ν.4412/16 ) 

                                                 
51 Παρ 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12   στο άρθρο 80 Ν.4412/16  
 

52Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
53 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10)  από 
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1 όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ 12α του άρθρου 43 Ν.4605/19) . 
54 παρ 2 άρθρου  103 Ν.4412/16 όπως τροποπ.. με την παρ 12β του άρθρου 43 Ν.4605/19 
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Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, «απορρίπτεται η 
προσφορά του προσωρινού αναδόχου» –  και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε 
προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. .(παρ 4 άρθρου  103 Ν.4412/16 ) 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί 
στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η 
διαδικασία ματαιώνεται. .(παρ 5 άρθρου  103 Ν.4412/16) 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπή αξιολόγησης) στο οποίο 
αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παρ 2 του 
άρθρου 103 Ν.4412/16  και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής55 για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις 
παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 Ν.4412/16  είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα 
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση 
κατακύρωσης του άρθρου 105 .(παρ 6 άρθρου  103 Ν.4412/16) 

Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις Ν. 4412/16 . 

(παρ 7 άρθρου  103 Ν.4412/16) 

 
ΑΡΘΡΟ 17ο: Κρίση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες 

ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.105 του Ν.4412/16. Για 

κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης 

ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 

103 και 106 του Ν.4412/16. 

                                                 
55 Οικονομικής Επιτροπής στο Δήμο, η Διοικητικού Συμβουλίου στο Ν.Π.Δ.Δ  
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ΑΡΘΡΟ 18ο:Κατακύρωση-  Σύναψη συμφωνητικού 

 
Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 

σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα που δεν έχει αποκλεισθεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 

αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) Όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 

άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 

της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., 

εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 και 

β) Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 

οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του 

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 

κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο 

συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

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

αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 

του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

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

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

κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 
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και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106.  

 

ΑΡΘΡΟ 19ο: Διάρκεια  ισχύος της σύμβασης 

 
18.1  Διάρκεια σύμβασης56   

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες, το οποίο  αρχίζει 

από τη υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή 

της σύμβασης , ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, με την προϋπόθεση 

ότι  δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση ποσοτήτων όπως αυτές  

αναφέρονται μονοσήμαντα. 

18.1  Δικαίωμα προαίρεσης57   

Ο Δήμος και τα Νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον διαγωνισμό διατηρούν το 

δικαίωμα να αυξάνουν την ποσότητα των προς προμήθεια υλικών κατά ποσότητα 30% με 

αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης με τον ίδιο  προμηθευτή ανά ομάδα 

και φορέα χωρίς καμία αντίρρηση του προμηθευτή με τους ίδιους όρους (δικαίωμα 

προαίρεσης). Η αύξηση της ποσότητας με το δικαίωμα προαίρεσης για την ομάδα των 

καυσίμων, κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα 

,ανέρχεται: 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΑΡΧΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

ΑΡΧΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 990.000 297.000 86.000 25.800 

ΝΠΔΔ «ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΕΥΓΗΡΙΑΣ» 

2.400 
 

720 
 400 120 

ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ» 5.950 1.785 

175 52,5 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ 
22.000 6.600 400 120 

                                                 
56 (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016) 
57 (Άρθρα 53 παρ 2 εδ. ε & ιθ, και 132 παρ. 1 του Ν.4412/2016) 
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ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

4.000 1.200   

ΣΥΝΟΛΟ     

 1.024.350 307.305 86.975 26.092,5 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ εχει ως ακολούθως, ενώ για τα 

νομικά πρόσωπα δεν έχουμε άυξηση των ποσοτήτων με το δικαίωμα της προαίρεσης. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΑΡΧΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΕ ΔΙΚ. 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ
Σ 30% 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) ΜΕ 
ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

1 Λιπαντικό βενζινοκινητήρα SAE 5W40 100 30 7,00 210,00 

2 Λιπαντικό βενζινοκινητήρα SAE 10W40 100 30 8,00 240,00 

3 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 10W40  
8500 2550 

 
6,00 15.300,00 

4 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 15W40  
4500 1350 

4,00 
 5.400,00 

5 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 20W50 4000 1200 3,00 3.600,00 

6 Λιπαντικό 10W30 700 210 3,00 630,00 

7 Λιπαντικό 2Τ 24 7 5,00 35,00 

8 Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 19000 5700 1,70 9.690,00 

9 Λιπαντικό ATF-D 900 270 3,50 945,00 

10 Λιπαντικό 75 W90 800 240 12,00 2.880,00 

11 Λιπαντικό 75 W90 300 90 10,00 900,00 

12 Υγρά φρένων DOT -4 400 120 1,20 144,00 

13 Ad Blue 16500 4950 1,00 4.950,00 

14 Αντιψυκτικό – αντιθερμικό (έτοιμο προς χρήση) 3000 900 1,20 1.080,00 

15 Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο 320 96 10,00 960,00 

16 Αντιπαγωτικό πετρελαίου 300 90 12,00 1.080,00 

 ΣΥΝΟΛΟ    48.044,00 

 ΦΠΑ 24%    11.530,56 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    59.574,56 

 

 

Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, με μονομερή 

της δήλωση (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, για ένα επιπλέον έτος, 

με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξης, (παράταση), με τους ίδιους όρους 

της αρχικής σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: Εγγυήσεις 

α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  
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Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο 2% επί 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ, με ανάλογη 

στρογγυλοποίηση. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16).  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος 

της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των 

προσφερόμενου/ων τμήματος/τμημάτων. 

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, ήτοι τριακόσιες (300) ημέρες από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού (στην προκειμένη περίπτωση της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών). Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά 

από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

και της εγγύησης συμμετοχής. 

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 

73 έως 78, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης 

δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση 

συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής  ή την έκδοση 

απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης  ένδικων βοηθημάτων προσωρινής 

δικαστικής Προστασίας  ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και 

γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το 

άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α’ 52), εφόσον απαιτείται. 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 

συμμετέχοντες “στις κάτωθι περιπτώσεις : α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και 

μη ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί 

ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης 





 
51 

 

ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το 

δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

 

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Τα ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης προ ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 

διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 

αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής 

επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών κατά 

2 μήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της 

προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια 

επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. 

Οι προαναφερόμενες εγγυήσεις 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.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

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

Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

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

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

o την ημερομηνία έκδοσης,  

o τον εκδότη 

o την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

o τον αριθμό της εγγύησης,  

o το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

o την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

o τους όρους ότι:  

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
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- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

o τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

o την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης ,  

o 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  

o στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, 

κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα 

υποδείγματα της παρούσας διακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 21ο: Εκτέλεση της σύμβασης 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της 

παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το 

άρθρο 202 του Ν.4412/16: 
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α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το 

αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 22ο: Διοικητικές προσφυγές – ενστάσεις- κήρυξη αναδόχου εκπτώτου- κυρώσεις  

 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά 

την 26η Ιουνίου  2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 

4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος 

έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να 

υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της 

διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της ΑΕΠΠ προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας 

ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με το 

αρθ. 360 επ. Ν. 4412/16. Οι προθεσμίες άσκησης της προσφυγής ορίζονται στις διατάξεις του αρθ. 

361 Ν. 4412/16. Ειδικά για προσφυγή κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση τεκμαίρεται μετά την 

πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό 

παρατίθεται στο Παράρτημα I του Π.Δ 39/17 (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016και §2 άρθρου 8 ΠΔ 

39/17). 

Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η 

ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά  με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του 

Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο 

φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη 

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 
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Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση 

που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή 

κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

 

Ο ανάδοχος  δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε 

με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

Στον ανάδοχο  που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου , ύστερα από γνωμοδότηση της  

επιτροπής, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 

δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 

απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο , ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής 

απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους 

που αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο 

που προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Γραφείο πρωτοκόλλου, προκειμένου 

να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 
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ΑΡΘΡΟ 23ο: Μονομερής λύση της σύμβασης 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ 

τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο: Παραλαβή-τρόπος πληρωμής-κρατήσεις 

 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα καύσιμα και τα λιπαντικά σύμφωνα με τα 
συμβατικά στοιχεία της μελέτης και την προσφορά. 

Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα ενεργείται τμηματικά και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες 
της Υπηρεσίας, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά από γραπτή εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας 
του Δήμου ή αντίστοιχα των φορέων που αναφέρονται στη παρούσα. 

 Για τα υγρά καύσιμα θα ειδοποιείται ο προμηθευτής 48 ώρες πριν. 
Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνει τμηματικά στην αποθήκη του Δήμου μετά από εντολή της 

υπηρεσίας. 
Σε περίπτωση που τα προσφερθέντα καύσιμα και λιπαντικά δεν πληρούν τους όρους των 

τεχνικών προδιαγραφών και της προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτές, τότε 
αυτό δεν θα παραληφθεί, και ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει ή να το αποκαταστήσει, 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, εκτός αν μετά από απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου το υλικό κριθεί κατάλληλο και δύναται να παραληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 
28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Σε περίπτωση που θα παρουσιαστούν διαφορές, η ανάλυση των δειγμάτων που θα ληφθούν θα 
γίνεται από το παράρτημα του Γ.Χ. του Κράτους. 

Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή - εφ' όσον απαιτηθεί - η αντικατάσταση του 
με άλλο που να πληροί επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, ο προμηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί  μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης της εκάστοτε παραγγελίας επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά 
περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 

Για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το ½  του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου (48 ωρών) , 
επιβολή ποινικής ρήτρας  2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται 
ολόκληρη ημέρα. 

Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 , επιβολή ποινικής ρήτρας 5% επί της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
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Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των 
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς το ΦΠΑ. 

Μετά από (10) Δέκα ημέρες ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του ¼ αυτού με 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.(Άρθρο 33 
ΕΚΠΟΤΑ) Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς 
κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων 
λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε 
περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνει στο Εργοτάξιο του Δήμου Ιωαννιτών, οδός 
Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445, Ιωάννινα ή σε χώρους που θα υποδειχτούν από την αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων. 
Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως 

διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει για το 100% της αξίας του εκάστοτε 

τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από τις 

αρμόδιες Επιτροπές.  

Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής 

δικαιολογητικά: α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή 

του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219. β) Τιμολόγιο του 

αναδόχου. γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.5 

του Ν.4412/16). Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, 

εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 

του Ν.4412/16).  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 

ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), 

η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, 

πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 
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β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 

κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 

Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 

του ν. 4412/201658 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης.59.Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου 

Ο.Γ.Α 20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος . 

 

ΑΡΘΡΟ 25Ο :Διαδικασία επίλυσης  διαφορών  

 

Η  παρούσα σύμβαση  διέπεται από την Ελληνική και  Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ του Δήμου  και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 

εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο 

Νομό ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 

προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 

φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

 ΑΡΘΡΟ 26Ο :Λοιπές διατάξεις 

 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση 

του Δήμου  

                                                 
58 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο 
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης 
του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 
4412/2016 
59 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 
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3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση 

να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η 

επιτροπή διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων 

ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας 

τους. Η κατάθεση δείγματος (εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. 

Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που 

κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα 

απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά. 

 

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

 

ΦΩΤΗΣ ΒΑΒΒΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 17336/5346.) 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 
 
 

 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 
ΜΕΛΕΤΗ 

 

«Προμήθεια καυσίμων κίνησης  για τις ανάγκες του Δήμου 
και των Νομικών προσώπων 2020 – 2022» 

 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 1.245.467,39 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.245.467,39€ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 

«Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες του 

Δήμου και των Νομικών προσώπων 2020 – 2022» 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Α : ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 1.245.467,39 € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
2) Τμήμα προμηθειών διαχείρισης υλικού 
αποθήκης  

 

 

ΟΜΑΔΑ Α:  

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια καυσίμων που απαιτούνται για τη κίνηση των 

οχημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των κτιρίων καθώς και όλων γενικά των 
αναγκών του Δήμου Ιωαννιτών. Τα καύσιμα που θα χρειαστεί ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα είναι: 
1. Πετρέλαιο θέρμανσης  
2. Πετρέλαιο κίνησης 
3. Βενζίνη αμόλυβδη 
          Για την υλοποίηση της προμήθειας καυσίμων θα διεξαχθεί Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός 
Διαγωνισμός.  

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των  (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.) για την ΟΜΑΔΑ Α΄, και 1.245.467,39 , για διάστημα δύο ετών και θα χρηματοδοτηθεί από 
ιδίους πόρους. 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από Τις ΔΙΑΤΆΞΕΙς: 

1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Του Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/08.06.2006 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ». 

3. Την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ με το ΠΔ 

60/2007. 

4. Τις διατάξεις της αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

5. Τις αποφάσεις 355/2000, 354/2000 & 355/2000 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου ΦΕΚ 

410/Β'/2001 

6. Την Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 291/2003 ΦΕΚ 332/Β/2004. «Εναρμόνιση 

της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και 

ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» 

9. Την Κ.Υ.Α 514/2004 ΦΕΚ 1490/Β/2006 «Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις 

και μέθοδοι Δοκιμών» 

10. Την Κ.Υ.Α 510/2004 ΦΕΚ 872/Β/2007 «Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις 

και μέθοδοι Δοκιμών» 

11. Την Κ.Υ.Α. 316/2010 ΦΕΚ 501/Β/2012 
12. Την Κ.Υ.Α. 94/2012 ΦΕΚ 1507/Β/2012 
 Η ποιότητα των καυσίμων πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του Ελληνικού 
ΔΗΜΟΣΊΟΥ. 

Ο Δήμος Ιωαννιτών 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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
4) Τμήμα διαχείρισης υλικού αποθήκης 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α:  

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου και των 
Νομικών Προσώπων πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά 
διυλιστήρια. 
Α)  Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και 
φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. 

Η νομοθεσία που καθορίζει τις προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου για τα καύσιμα 
αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΡΙΑ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ 15oC, kg/m3 EN  ISO-12185/96 820-845 

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ (PM), oC EN ISO-2719/02 55 min 

ΙΞΩΔΕΣ ΣΤΟΥΣ 40oC, mm2/s  EN ISO-3104/96 2 - 4.5  

ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ (ΕΠΙ 10%), %m/m EN ISO 10370/95 0.3 max 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΙΟ, mg/kg EN ISO-20846 / 11 10 max 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ 
(C.F.P.P.), oC EN 116/97 -5/+5  max (α) 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ, gr/m3 EN ISO 12205/96 25 max 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ , h EN 15751/2009 20 min (β) 

ΤΕΦΡΑ,  %m/m EN ISO 6245/02 0.01 max 

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ (3 ΩΡΕΣ 
ΣΤΟΥΣ 50oC)  EN ISO-2160/98 No 1 max 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ EN ISO-4264/2007 46 min 

ΑΠΟΣΤΑΞΗ      

 -- ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΣΤΟΥΣ 250 ΟC, %v/v  EN ISO-3405/11 65max 

 -- ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΣΤΟΥΣ 350 ΟC, %v/v  EN ISO-3405/11 85 min 

 -- ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΣΤΟΥΣ 95% v/v, oC  EN ISO-3405/11 360 max 

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, mg/kg prEN 12662/2012 24 max 

ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ, %m/m EN 12916/2006 8 max 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΡΟ, mgr/kgr  EN ISO 12937/00 200 max 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ISO 12156-1/2006 460max 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΡΙΑ 

ΦΘΟΡΑΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΥ (wsd 1,4) ΣΤΟΥΣ 60oC, μm 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ EN ISO-5165/98 51 min 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΕΣ 
ΛΙΠΑΡΩΝ,v/v% EN 14078/09               7 max 

ΣΧΟΛΙΑ 
  (α) Για το διάστημα 1-10 μέχρι 31-3 η προδιαγραφή είναι -5 max 

       Για το διάστημα 1-4 έως 30-9 η προδιαγραφή είναι +5 max 
 (β) Όταν το πετρέλαιο κίνησης περιέχει περισσότερο από 2% FAME 
 

   Οι προδιαγραφές είναι σύμφωνα με  ΕΛΟΤ ΕΝ 590/2013 
 

Μέθοδοι δοκιμών είναι εκείνες που καθορίζονται στο ΕΝ 590:2004. Είναι δυνατόν να 
θεσπίζεται αναλυτική μέθοδος η οποία καθορίζεται ειδικά προς αντικατάσταση του προτύπου ΕΝ 
590:2004, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι η νέα μέθοδος παρέχει τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια και 
τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο πιστότητας με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά. 

 
Β) Αμόλυβδη βενζίνη - UNLEADED GASOLINE 95 RON θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές 
(ΕΛ.Δ.Α.). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. 

Για την αμόλυβδη βενζίνη που διατίθεται στην ελληνική επικράτεια εφαρμόζονται οι 
προδιαγραφές και οι μέθοδοι δοκιμών που καταγράφονται στον Πίνακα 2.1 της παρούσας. 

 
Πίνακας 2: Αμόλυβδη βενζίνη - UNLEADED GASOLINE 95 RON 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΡΙΑ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ 15oC, kg/m3 EN  ISO 12185 / 96 720-775 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΚΤΑΝΙΟΥ EN 25164 / 2005 95 min 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ EN 25163 / 2005 85 min 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ, ΛΕΠΤΑ EN ISO 7536/96 360 min 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΙΟ, mg/kg 
EN ISO 20846/ 
2011 10 max 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΟΛΥΒΔΟ, g/Lt EN 237 / 2004 0.005 max 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΜΜΙΩΔΗ, mgr/100ml 
(washed) EN ISO 6246 / 97 5 max 

ΤΑΣΗ ΑΤΜΩΝ, Kpa (DVPE) EN 13016-1 / 07 45-60/50-80 (α) 

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ (3 ΩΡΕΣ 
ΣΤΟΥΣ 50oC) EN ISO 2160 / 98 No 1 max 

ΒΕΝΖΟΛΙΟ, % v/v EN 238 / 2003 1.0max 

ΑΠΟΣΤΑΞΗ  EN ISO 3405 / 11   

--  ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ στους  70oC (E70),% v/v   20-48/22-50 (b) 

--  ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ στους 100oC (E100),% v/v   46min/46-71 (c) 

--  ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ στους 150o C(E150),% v/v   75min 

--  ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ, oC   210max 

--  ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ, % v/v   2 max 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΤΜΟΦΡΑΞΗΣ (VLI) CALCULATED (d) 

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ, % VOL ΕΝ 15553 / 07 35 max 

ΟΛΕΦΙΝΕΣ, % VOL ΕΝ 15553 / 07 18 max 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΡΙΑ 

ΧΡΩΜΑ VISUAL 
COLORLESS TO LIGHT  

YELLOW 

ΑΙΘΕΡΕΣ ΜΕ 5 ΑΤΟΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΝΑ ΜΟΡΙΟ, 
%V/V EN 1601 /1997 15max 

ΑΛΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, %V/V EN 1601/1997   

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ,  % m/m EN 1601/1997 2,7max 

ΙΧΝΗΘΕΤΗΣ ΚΙΝΙΖΑΡΙΝΗ mg/l IP 298/92(98) 3 

    (a) 1 Μαΐου  έως 30 Σεπτεμβρίου  45-60 kpa  
       1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου 50 kpa έως 80 kpa 
 Για τους μήνες  Απρίλιο και  Οκτώβριο  50kpa εως 80 kpa (Μεταβατική περίοδος) 

    (b) 1 Μαΐου  έως 30 Σεπτεμβρίου 20-48 
        1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου 22-50 
  Για τους μήνες  Απρίλιο και  Οκτώβριο  22-50 (Μεταβατική περίοδος) 

    (c) 1 Μαΐου  έως 30 Σεπτεμβρίου 46min 
        1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου 46-71 
  Για τους μήνες  Απρίλιο και  Οκτώβριο  46-71 (Μεταβατική περίοδος) 

    (d) 1 Μαΐου  έως 30 Σεπτεμβρίου χωρίς προδιαγραφή VLI 
       1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου χωρίς προδιαγραφή  VLI 
 Για τους μήνες  Απρίλιο και  Οκτώβριο  1050max (Μεταβατική περίοδος) 

  
  

   Οι προδιαγραφές  είναι σύμφωνα με   ΕΛΟΤ ΕΝ 228 / 2012 
 
 

 
 
 

Τονίζεται ο Δήμος και τα Νομικά πρόσωπα  διατηρούν το δικαίωμα να αποστέλλουν δείγματα 
από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν απαιτούμενες 
προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.  
 

 
H Συντάξασα 

 
 
 
 
 

ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΟΣΜΑ 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα11/06/2020 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος τμήματος 
προμηθειών διαχείρισης υλικού 

 Δήμου Ιωαννιτών 
 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΝΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
5) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
6) Τμήμα Προμηθειών διαχείρισης υλικού 
αποθήκης 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α:  

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

 
 

 ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΒΕΝΖΙΝΗ   

   ΚΙΝΗΣΗΣ  ΑΜΟΛΥΒΔΗ  

        

Α
/
Α 

ΦΟΡΕΑΣ  / ΕΤΟΣ  2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 253.460,00 573.040,00 264.480,00 21.658,59 73.856,94 19.810,69 

2 ΝΠΔΔ «ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΣ 
ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ» 

551,0002 1322,40 771,4003 107,2798 268,1996 160,9198 

3 ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» 

304,15 4749,62 1503,13 67,05 93,87 73,75 

4 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

5.510,00 12.122,00 6.612,00 134,10 268,20 134,10 

5 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

881,60 2204,00 1322,40    

 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΡΩ/ΑΝΑ 
ΕΤΟΣ 

260.706,75 593.438,02 274.688,93 21.967,02 74.487,21 20.179,46 

  
1.128.833,70€ 116.633,69€ 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.245.467,39€ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
7) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
8) Τμήμα προμηθειών – διαχείρισης υλικού 
αποθήκης 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α:  

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΥΓΡΩΝΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
Ανά ΟΜΑΔΑ ( ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)  ΣΥΝΟΛΙΚΑ (με ΦΠΑ) 

ΟΜΑΔΑ Α1 
 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΛΙΤΡΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Πετρέλαιο κίνησης 990.000 1,10200 1.090.980,40 

Βενζίνη Αμόλυβδη 86.000 1,34100 115.325,82 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.206.306,22 

 
ΟΜΑΔΑ Α2 

 «ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ» 

Πετρέλαιο κίνησης 2.400 1,10200 2.644,80 

Βενζίνη Αμόλυβδη 400 1,34100 536,40 

ΣΥΝΟΛΟ: 3.181,20 

 
ΟΜΑΔΑ Α3 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» 

Πετρέλαιο κίνησης 5.950 1,10200 6.556,90 

Βενζίνη Αμόλυβδη 175 1,34100 234,68 

ΣΥΝΟΛΟ: 6.791,58 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Α4 
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» 

Πετρέλαιο κίνησης 22.000 1,10200 24.244,00 

Βενζίνη Αμόλυβδη 400 1,34100 536,40 

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

24.780,40 
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ΟΜΑΔΑ Α5 

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» 

Πετρέλαιο κίνησης 4.000 1,10200 4.408,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 4.408,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

1.245.467,39 

 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η :Ως τιμή μονάδας ελήφθη η μέση εβδομαδιαία τιμή λιανικής πώλησης για τα ΥΓΡΑ 
ΚΑΥΣΙΜΑ ΒΕΝΖΙΝΕΣ /ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ από 05/06/2020 έως 11/06/2020 του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης για την  ΠΕ Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου 
στρογγυλοποιημένες σε τρία (3) δεκαδικά. 
 

 
H Συντάξασα 

 
 
 
 
 

ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΟΣΜΑ 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα11/06/2020 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος τμήματος 
προμηθειών διαχείρισης υλικού 

 Δήμου Ιωαννιτών 
 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΝΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
9) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
10) Τμήμα προμηθειών – διαχείρισης υλικού 
αποθήκης 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α:  

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΛΙΤΡΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

Πετρέλαιο κίνησης 1.024.350 1,10200 1.128.833,70€ 

Βενζίνη Αμόλυβδη 86.975 1,34100 116.633,69€ 

ΣΥΝΟΛΟ 1.245.467,39€ 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η: Ως τιμή μονάδας ελήφθη η μέση εβδομαδιαία λιανική τιμή  πώλησης για τα ΥΓΡΑ 
ΚΑΥΣΙΜΑ ΒΕΝΖΙΝΕΣ /ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ από 05/06/2020 έως 11/06/2020 του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης για την  ΠΕ Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου 
στρογγυλοποιημένες σε 2 δεκαδικά. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

 

   

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                             Αριθμ. Μελέτης     10 /2020 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» 

ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2020-2021-2022 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ : 202.059,35 

 

CPV: 09211000 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

(3.1/ 3.2/ 3.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ) 

4. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(4.1/ 4.2/ 4.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 
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5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                              ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

          Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα 

του Δήμου Ιωαννιτών και των Νομικών Προσώπων για διάστημα τριών ετών ήτοι :  2020-

2021-2022 Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 

202.059,35 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα επιβαρύνει το προϋπολογισμό 

εξόδων του Δήμου έτους 2020-2021-2022 και τις σχετικές πιστώσεις με ΚΑ: 20-6641.002   και 

με CPV: 09211000 (Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα). 

 

 

1. Για το έτος 2020 
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Α/Α 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 
 

1 

 

ΟΜΑΔΑ Β1 

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

55.088,82 

 

 

2 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β2 

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 

 

 

 

378,45 

 

3 

 

ΟΜΑΔΑ Β3 

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

316,52 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

55.783,79 

 

2. Για το έτος 2021 

 

 

Α/Α 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 
 

1 

 

ΟΜΑΔΑ Β1 

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

72.472,57 

 

2 

 

ΟΜΑΔΑ Β2 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 

 

 

348,69 

 

3 

 

ΟΜΑΔΑ Β3 

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

316,52 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

73.137,78 
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3. Για το έτος 2022 

 

 

Α/Α 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 
 

1 

 

ΟΜΑΔΑ Β1 

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

72.472,57 

 

2 

 

ΟΜΑΔΑ Β2 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 

 

 

348,69 

 

3 

 

ΟΜΑΔΑ Β3 

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

316,52 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

73.137,78 

 

           Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα παράγονται είτε από πρωτογενής πρώτες ύλες 

(βασικά – πρόσθετα), είτε θα προέρχονται εν όλω ή εν μέρει από  αναδιύλιση 

χρησιμοποιούμενων λιπαντικών, ως προϊόντα ισοδύναμα (Απόφαση ΣΤ’ Κλιμακίου 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πράξη 13/16), επί ποινή αποκλεισμού, και θα κατατεθεί για το λόγο 

αυτό υποχρεωτικά σχετική δήλωση του Νομίμου Εκπροσώπου της παραγωγικής εταιρείας 

των λιπαντικών.  

           Θα καλύπτουν σωρευτικά τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ.526/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 630 Β’/05), 

όσον αφορά τα λιπαντικά μηχανών εσωτερικής καύσης (μηχανέλαια), της υπ’ αριθμ.12/95 

ΚΥΑ (ΦΕΚ 471 Β’/95) όσον αφορά τις  βαλβολίνες, της υπ’ αριθμ.350/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2988 

Β’/2013) όσον αφορά τα λιπαντικά δίχρονων κινητήρων, τα υγρά φρένων του συστήματος 

πέδησης οχημάτων και τα υγρά κυκλώματος ψύξης μηχανών εσωτερικής καύσεως (ΜΕΚ), 

της υπ άριθμ.1232/91 ΚΥΑ (ΦΕΚ 25Β’/25-01-92) όσον αφορά τα υγρά μπαταρίας, καθώς και 





 
74 

 

της υπ’αριθμ.322/2000 ΚΥΑ (ΦΕΚ 122 Β’/2001) όσον αφορά τα λιπαντικά γράσα, και θα 

πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας η οποία δίδεται μετά την καταχώρηση των 

προσφερομένων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γ.Χ. του 

Κράτους, η οποία έγκριση θα κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού με την προσφορά             

            Για τα προσφερόμενα λιπαντικά θα κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού σε επίσημο 

έγγραφο της εταιρείας παραγωγής τα λεπτομερή φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά που 

αναφέρονται αντίστοιχα στα προαναφερόμενα ΦΕΚ καθώς και η διάρκεια ζωής των 

λιπαντικών (διανυθέντα χιλιόμετρα οχήματος ή ώρες λειτουργίας μηχανήματος έργου).  

            Θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001/2008 της παραγωγικής 

εταιρείας, καθώς και ISO 14001/2004 και OHSAS18001/2007 της παραγωγικής εταιρείας επί 

ποινή αποκλεισμού, με αντικείμενο πιστοποίησης Σχεδιασμός, παραγωγή, αποθήκευση, 

συσκευασία, εμπορία και εξυπηρέτηση μετά την πώληση, για όλα τα προαναφερόμενα 

πιστοποιητικά.  

            Ο χρόνος εγγύησης – διατήρησης θα είναι τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την 

παραλαβή τους η οποία θα πρέπει να δίνεται από την εταιρεία  παραγωγής. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα αναγράφονται υποχρεωτικός στην συσκευασία των 

λιπαντικών και θα είναι αυτά που αναγράφονται στην μελέτη.  

Η προσφορά θα συμπεριλαμβάνει όλες τις κατηγορίες των λιπαντικών (επί  ποινή 

αποκλεισμού) 

  

      Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. 

Ο προαναφερόμενος έλεγχος θα γίνει κατά την παραλαβή των λιπαντικών αλλά και κατά τη 

διάρκεια χρήσης αυτών, όταν θα συμπληρωθεί το ήμισυ της κατατεθείσης διάρκειας ζωής 

του λιπαντικού (διανυθέντα χιλιόμετρα οχήματος ή ώρες λειτουργίας) των λιπαντικών. 

  Η προμήθεια των λιπαντικών θα γίνει τμηματικά και μετά από έγγραφη  υπόδειξη της 

υπηρεσίας μας και ο χρόνος παράδοσης των λιπαντικών δεν θα ξεπερνά τις δέκα (10) 

ημερολογιακές ημέρες.  

     Ο Δήμος  δεν είναι υποχρεωμένος να απορροφήσει όλες τις ποσότητες που αναφέρονται 

στην μελέτη αλλά και τμήμα αυτής.  

      Η παράδοση των λιπαντικών μαζί με τα συνοδευτικά παραστατικά (Δελτίο Αποστολής-

Τιμολόγιο) θα γίνετε  σε χώρο πού θα υποδείξει ο Δήμος (αποθήκη εργοταξίου 

Κωνσταντινουπόλεως 6 Ιωάννινα) παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής και τα έξοδα 

μεταφοράς θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 
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Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 

 

•Το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

•Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της  

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

•Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων 

•Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

•Το 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» καιειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

•Την παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές», 

•Το Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ 64/04.05.17/Α ́) Κανονισμός εξέτ 

ασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών Προσφυγών 

•Το 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», 

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», 

•Το 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”, 

•Το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

•Το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
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•Το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

•Της Απόφασης Υπ. οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781 Β’/23-05-2017) 

«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

•Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία η δημοσίευση της 

προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει να 

ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β ) 4 

•Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις» 

•Την με αριθμ. 56902/215/2.6.2017(Β ́1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης ̈Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ  ̈

•Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που 

εγκρίθηκε με την αρ. 158/16 Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ Β/3698/16.11.16). 

•Το Ν. 3054/2002 ( ΦΕΚ 230/Α/25-9-02) « Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών & άλλες 

διατάξεις » 

•Το Ν. 4488/17 (ΦΕΚ 137/13.09.17 Α’) και ειδικότερατου άρθρου 39 <Αποκλεισμός από 

δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας> 

•Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/Α ́) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

•Το άρθρο 4 του φεκ 240Α ́12/12/2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου που κυρώθηκε με 

το Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ 1́8) 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ . Προϊστάμενος  

Δ/νσης   Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης  Έργων και Πρασίνου  

 

Θεοφάνης Τσεκούρας 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διαχείρισης & 

Συντήρησης Οχημάτων 

 

Κων/νος Καλογήρου  

Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                              ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

           Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει η προμήθεια λιπαντικών για τα 

οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για τα έτη  2020-

2021-2022 

          Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια λιπαντικών είναι: 

 

   1.Λιπαντικό βενζινοκινητήρα (SAE 5w40),  πλήρης συνθετικής τεχνολογίας για σύγχρονους 

οικολογικούς κινητήρες με τα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

    API :  SM/CF 

    ACEΑ: A3/B4 

   2.Λιπαντικό βενζινοκινητήρα (SAE 10w40), πλήρης συνθετικής τεχνολογίας για σύγχρονους 

οικολογικούς κινητήρες με τα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

    API :  SL/CF 

    ACEΑ: A3/Β3/B4 

                                                                                                             

      3.Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα (SAE 10w40),  πλήρης συνθετικής τεχνολογίας, υψηλής 

απόδοσης,  βασισμένο σε νέας γενιάς πρωτοποριακή τεχνολογία προσθέτων Low SAPS 

(χαμηλής περιεκτικότητας σε τέφρα, θείο, φώσφορο), κατάλληλο για όλους τους σύγχρονους 
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οικολογικούς  πετρελαιοκινητήρες Euro IV & Euro V  με αιθαλοπαγίδα (DPF) και σύστημα 

καταλυτικής επεξεργασίας των ρύπων (SCR)  

 Η εταιρία που παράγει το συγκεκριμένο λιπαντικό (SAE 10w40) με τα κάτωθι τεχνικά 

χαρακτηριστικά και πρέπει απαραιτήτως να    συμπεριλαμβάνεται στον τελευταίο ενημερωμένο 

πίνακα της Daimler AG (με ποινή αποκλεισμού). 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του είναι  : 

          API : CΙ - 4                                                                                                                         

           ACEΑ: Ε6/Ε7/Ε9 

            MAN 3477 (M 3271-1), DAIMLER MB-Approval 228.51, VOLVO VDS-3 (CNG), κ.λ.π 

          

       4.  Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα (SAE 15w40), πλήρης συνθετικής τεχνολογίας για    

σύγχρονους  οικολογικούς κινητήρες Euro IV & Euro V με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά και 

πρέπει απαραιτήτως να    συμπεριλαμβάνεται στον τελευταίο ενημερωμένο πίνακα της Daimler 

AG (με ποινή αποκλεισμού). 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του είναι  : 

 

  API :  CJ – 4 / CI - 4                                                                                                                        

              ACEΑ: Ε7 / E9  

              M.B-Approval 228.31, MAN M.3575, VDS – 4, RLD – 3 

      

5.   Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 20W50  με τα τεχνικά χαρακτηριστικά  : 

API : CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SH 

ACEA: E7/ E5/ E3/ B3/ B4 

MB  228.3, DHD-1, MAN 3275, VOLVO VDS-3,  

A LLISON C-4, Caterpillar ECF- 2 /-1 

 

   

       6.   Λιπαντικό 10 W30 με τα τεχνικά χαρακτηριστικά  : 

         API :  CF-4 / CF /SF, 

         API :  GL – 4 

 M.B 227.1/228.1/228.3, CASE MS 1118,1207,1209, GM ALLISON C-4/CATERPILLAR TO-2, ZF TE – 

ML 06B,06C,07B,MIL – L – 2104 D  
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         ML 06A/B/C, CASE NEW HOLLAD MAT 3525/3526. 

 

       7. Λιπαντικό δίχρονου κινητήρα συνθετικής τεχνολογίας (2Τ) με τα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

       API : TC 

JASO : FC 

 

8. Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ΙSO 68 με τα τεχνικά   χαρακτηριστικά: 

 

DIN 51524 

HVLP PART III   

DENISON HF-O & HF -2  AFNOR NFE 48 – 603 HM VICKERS M – 2950 – S /I – 286 

– S, CINCINNATIMILA – CRONP69, J.I. CASE POCLAIN 

 

9. Λιπαντικό  ATF - D με τα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

         

     GM: DEXRON III / IID 

     FORD MERGON, MB 236.1, 236.5 

GM ALLISON C-4, FORD MERCON, DAIMLER MB 236.1 / 236.5,                                    

ZF, CATERPILLAR TO – 2, MAN 339. 

 

10.Λιπαντικό 75 W 90 με τα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

       API :  GL-4 

       MB -Approval 235.11 

 

11 Λιπαντικό 75 W 90 με τα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

       API :  GL-5 

       MB -Approval 235.8 

 

12.  Υγρά φρένων DOT 4 με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

       SAE J 1703, FMVSS NO 116 

 

13.Εμπορική ονομασία : Ad Blue 
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           Υψηλής καθαρότητας υδατικό διάλυμα ουρίας, το οποίο 

χρησιμοποιείται ως πρόσθετο μείωσης οξειδίων του αζώτου (ΝΟχ) για 

κινητήρες φορτηγών και λεωφορείων γενιάς EURO IV, V (και μελλοντικώς  

EURO VI), οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με σύστημα καταλυτικής 

επεξεργασίας καυσαερίων SCR (Selective Catalytic Reduction). Θα πρέπει να 

πληροί τις προϋποθέσεις του γερμανικού οίκου Blue Sky Automotive CmbH, 

σχετικά με την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων του ISO 22241 DIN 70070 

 

14. Αντιψυκτικό – Αντιθερμικό ( έτοιμο προς χρήση) με τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

G11 / συμβατό σε ΜΑΝ 324-NF, VW TL 774-C, κ.λ.π. 

       Αντιψυκτική προστασία τουλάχιστον  - 25 οC 

       Αντιθερμική κάλυψη σε θερμοκρασία τουλάχιστον  + 106 οC 

 

15.Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο 100% 

     Για βαρέα οχήματα Euro V/VI που απαιτείτε χρήση ψυκτικού υγρού     

Τεχνολογίας Οργανικών Οξέων (ΟΑΤ) με πυριτικά άλατα 

Προδιαγραφές : ΜΒ-Approval 325.5 

 

16. Αντιπαγωτικό πετρελαίου  

       Αναλογία 1:1000, για θερμοκρασία έως -30 οC 

       

     Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα αναγράφονται υποχρεωτικός στην 

συσκευασία των λιπαντικών και θα είναι αυτά που αναγράφονται στην 

μελέτη.  

      Η προσφορά θα συμπεριλαμβάνει όλες τις κατηγορίες των λιπαντικών (επί  

ποινή αποκλεισμού) 
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     Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. 

     Ο προαναφερόμενος έλεγχος θα γίνει κατά την παραλαβή των λιπαντικών 

αλλά και κατά τη διάρκεια χρήσης αυτών, όταν θα συμπληρωθεί το ήμισυ της 

κατατεθείσης διάρκειας ζωής του λιπαντικού (διανυθέντα χιλιόμετρα 

οχήματος ή ώρες λειτουργίας) των λιπαντικών. 

 

                                           

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  

Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου  

 

 

Τσεκούρας Θεοφάνης 

    Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διαχείρισης & 

Συντήρησης Οχημάτων 

 

Κων/νος Καλογήρου  

Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                        

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 2020-2021-22 

  

Β1.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  1 Λιπαντικό βενζινοκινητήρα SAE 5W40 Λίτρα   100 

  2 Λιπαντικό βενζινοκινητήρα SAE 10W40 Λίτρα   100 

  3 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 10W40 Λίτρα   8500 

  4 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 15W40 Λίτρα   4500 

  5 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 20W50 Λίτρα 4000 

  6 Λιπαντικό 10W30 Λίτρα   700 

  7 Λιπαντικό δίχρονων βενζινοκινητήρων 2Τ Λίτρα 24   

  8 Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 Λίτρα 19000 

  9 Λιπαντικό ATF-D Λίτρα   900 

10 Λιπαντικό  75 W90 Λίτρα   800 
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11 Λιπαντικό 75 W90 Λίτρα 300 

12 Υγρά φρένων DOT -4 Τεμάχια    400 

13 Ad Blue Λίτρα 16500 
14 Αντιψυκτικό – αντιθερμικό (έτοιμο προς χρήση) Λίτρα 3000 

15 Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο Λίτρα 320 

16 Αντιπαγωτικό πετρελαίου Λίτρα 300 

   

Β2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  1 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα  SAE 10W40 Λίτρα   120 

  2 Αντιψυκτικό – αντιθερμικό (έτοιμο προς χρήση) Λίτρα 20 

  3 Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο Λίτρα 12 

                                                                                

Β3.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 20W50 Λίτρα 60 

2 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 10W40 Λίτρα   60 

3 Λιπαντικό δίχρονων βενζινοκινητήρων 2Τ Λίτρα 6  

4 Αντιψυκτικό – αντιθερμικό (έτοιμο προς χρήση) Λίτρα 60 

5 Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο Λίτρα 12 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  

Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου  

 

 

Τσεκούρας Θεοφάνης 

    Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διαχείρισης & 

Συντήρησης Οχημάτων 

 

Κων/νος Καλογήρου  

Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                        

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

3.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 2020 

 

 

Β1.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  1 Λιπαντικό βενζινοκινητήρα SAE 5W40 Λίτρα 20 

  2 Λιπαντικό βενζινοκινητήρα SAE 10W40 Λίτρα 20 

  3 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 10W40 Λίτρα 2500 

  4 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 15W40 Λίτρα 1500 

  5 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 20W50 Λίτρα 1000 

  6 Λιπαντικό 10W30 Λίτρα 100 

  7 Λιπαντικό δίχρονων βενζινοκινητήρων 2Τ Λίτρα 8 

  8 Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 Λίτρα 5000 

  9 Λιπαντικό ATF-D Λίτρα 100 

10 Λιπαντικό  75 W90 Λίτρα 200 

11 Λιπαντικό  75 W90 Λίτρα 100 

12 Υγρά φρένων DOT -4 Τεμάχια 100 

13 Ad Blue Λίτρα 3500 
14 Αντιψυκτικό – αντιθερμικό (έτοιμο προς χρήση) Λίτρα 1000 

15 Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο Λίτρα 120 

16 Αντιπαγωτικό πετρελαίου Λίτρα 100 
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Β2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  1 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 10W40 Λίτρα 40 

  2 Αντιψυκτικό – αντιθερμικό (έτοιμο προς χρήση) Λίτρα 20 

  3 Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο Λίτρα 4 

 

Β3.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 20W50 Λίτρα 20 

2 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 10W40 Λίτρα 20 

3 Λιπαντικό δίχρονων βενζινοκινητήρων 2Τ Λίτρα 2 

4 Αντιψυκτικό – αντιθερμικό (έτοιμο προς χρήση) Λίτρα 20 

5 Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο Λίτρα 4 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  

Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου  

 

 

Τσεκούρας Θεοφάνης 

    Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διαχείρισης & 

Συντήρησης Οχημάτων 

 

Κων/νος Καλογήρου  

Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                        

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

3.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 2021 

 

Β1.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  1 Λιπαντικό βενζινοκινητήρα SAE 5W40 Λίτρα 40 

  2 Λιπαντικό βενζινοκινητήρα SAE 10W40 Λίτρα 40 

  3 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 10W40 Λίτρα 3000 

  4 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 15W40 Λίτρα 1500 

  5 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 20W50 Λίτρα 1500 

  6 Λιπαντικό 10W30 Λίτρα 300 

  7 Λιπαντικό δίχρονων βενζινοκινητήρων 2Τ Λίτρα 8 

  8 Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 Λίτρα 7000 

  9 Λιπαντικό ATF-D Λίτρα 400 

10 Λιπαντικό  75 W90 Λίτρα 300 

11 Λιπαντικό  75 W90 Λίτρα 100 

12 Υγρά φρένων DOT -4 Τεμάχια 150 

13 Ad Blue Λίτρα 6500 
14 Αντιψυκτικό – αντιθερμικό (έτοιμο προς χρήση) Λίτρα 1000 

15 Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο Λίτρα 100 

16 Αντιπαγωτικό πετρελαίου Λίτρα 100 
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Β2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  1 Λιπαντικό βενζινοκινητήρα SAE 10W40 Λίτρα 40 

  2 Αντιψυκτικό – αντιθερμικό (έτοιμο προς χρήση) Λίτρα 0 

  3 Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο Λίτρα 4 

 

Β3.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 20W50 Λίτρα 20 

2 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 10W40 Λίτρα 20 

3 Λιπαντικό δίχρονων βενζινοκινητήρων 2Τ Λίτρα 2 

4 Αντιψυκτικό – αντιθερμικό (έτοιμο προς χρήση) Λίτρα 20 

5 Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο Λίτρα 4 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  

Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου  

 

 

Τσεκούρας Θεοφάνης 

   Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διαχείρισης & 

Συντήρησης Οχημάτων 

 

Κων/νος Καλογήρου  

Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                        

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

3.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 2022 

 

Β1.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  1 Λιπαντικό βενζινοκινητήρα SAE 5W40 Λίτρα 40 

  2 Λιπαντικό βενζινοκινητήρα SAE 10W40 Λίτρα 40 

  3 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 10W40 Λίτρα 3000 

  4 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 15W40 Λίτρα 1500 

  5 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 20W50 Λίτρα 1500 

  6 Λιπαντικό 10W30 Λίτρα 300 

  7 Λιπαντικό δίχρονων βενζινοκινητήρων 2Τ Λίτρα 8 

  8 Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 Λίτρα 7000 

  9 Λιπαντικό ATF-D Λίτρα 400 

10 Λιπαντικό  75 W90 Λίτρα 300 

11 Λιπαντικό  75 W90 Λίτρα 100 

12 Υγρά φρένων DOT -4 Τεμάχια 150 

13 Ad Blue Λίτρα 6500 
14 Αντιψυκτικό – αντιθερμικό (έτοιμο προς χρήση) Λίτρα 1000 

15 Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο Λίτρα 100 

16 Αντιπαγωτικό πετρελαίου Λίτρα 100 
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  Β2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  1 Λιπαντικό βενζινοκινητήρα SAE 10W40 Λίτρα 40 

  2 Αντιψυκτικό – αντιθερμικό (έτοιμο προς χρήση) Λίτρα 0 

  3 Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο Λίτρα 4 

                                                                               

Β3.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 20W50 Λίτρα 20 

2 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα SAE 10W40 Λίτρα 20 

3 Λιπαντικό δίχρονων βενζινοκινητήρων 2Τ Λίτρα 2 

4 Αντιψυκτικό – αντιθερμικό (έτοιμο προς χρήση) Λίτρα 20 

5 Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο Λίτρα 4 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  

Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου  

 

 

Τσεκούρας Θεοφάνης 

   Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διαχείρισης & 

Συντήρησης Οχημάτων 

 

Κων/νος Καλογήρου  

Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                        

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

4. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020- 2021- 2022 

 

Β1.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

Α/

Α 

 

ΤΥΠΟΣ  

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΣΕ 

ΔΟΧΕΙΑ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ Litra η 

Kgr 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

   1 

Λιπαντικό βενζινοκινητήρα 

SAE 5W40 

API :  SM/CF 

ACEΑ: A3/B4 

 

4 ή 5 

Litra 

 

100 Litra 

 

Εφτά (07,00) 

ευρώ 

 

700,00 

   

   2 

Λιπαντικό βενζινοκινητήρα 

SAE 10W40 

 

API :  Sl/CF 

 

4 ή 5 

 

100 Litra 

 

Οκτώ (08,00) 

 

800,00 
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ACEΑ: A3/Β3/B4 Litra ευρώ 

 

 

   3 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

10W40 

               

API : CΙ - 4                                                                                                                         

  ACEΑ: Ε6/Ε7/Ε9 

  MAN 3477 (M 3271-1), DAIMLER MB-Approval 228.51, 

VOLVO VDS-3 (CNG), κ.λ.π 

 

 

18 ή  20 ή 

25   Litra 

 

8500 Litra  

 

Έξι  ευρώ (06,00)  

 

 

51.000,00 

 

 

   4 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

15W40 

 API :  CJ – 4 / CI - 4                                                                                                                        

 ACEΑ: Ε7 / E9  

  M.B-Approval 228.31, MAN M.3575, VDS – 4, RLD – 3 

            

 

20 ή 25 

Litra 

 

4500 Litra  

 

Τέσσερα ευρώ 

(04,00) 

 

18.000,00 

 

 

5 

 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

20W50 

 

API : CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SH 

ACEA: E7/ E5/ E3/ B3/ B4 

MB  228.3, DHD-1, MAN 3275, VOLVO VDS-3,  

A LLISON C-4, Caterpillar ECF- 2 /-1 

 
 

 

 

 

18 η  20    

Litra 

 

 

 

4000 Litra  

 

 

 

Τρία (03,00) 

ευρώ  

 

 

 

12.000,00 
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6 

 

 

 

Λιπαντικό μηχανικών 

συστημάτων 

10W30 

API :  CF-4 / CF /SF, 

API :  GL – 4 

M.B 227.1/228.1/228.3, CASE MS 1118,1207,1209, GM 

ALLISON  

C-4/CATERPILLAR TO-2, ZF TE –ML 06B,06C,07B,MIL – L 

– 2104 D  

ML 06A/B/C, CASE NEW HOLLAD MAT 3525/3526. 

 

 

 

   

 

18 η  20    

Litra 

 

 

 

 

 

700 Litra 

 

 

 

 

 

Τρία ευρώ  

(03,00)  

 

 

 

 

 

2.100,00 

 

 

7 

 

 

Λιπαντικό 2Τ  

 

API : TC 

JASO : FC 

 

 

1 Litro 

 

 

24 Litra 

 

 

Πέντε ευρώ  

(05,00) 

 

120,00 

 

 

 

8 

 

 

Λιπαντικό υδραυλικών 

συστημάτων ISO 68 

DIN 51524 

HVLP PART III   

DENISON HF-O & HF -2  AFNOR NFE 48 – 603 

 HM VICKERS M – 2950 – S /I – 286 – S,  

CINCINNATIMILA – CRONP69, J.I. CASE POCLAIN 

 
 

 

 

18 η  20    

Litra 

 

 

 

19000 Litra 

 

Ένα ευρώ και 

εβδομήντα 

λεπτά (01,70)  

 

 

32.300,00 

 

9 

 

Λιπαντικό ATF-D 

 

GM: DEXRON III / IID 
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 FORD MERGON, MB 236.1, 236.5 

GM ALLISON C-4, FORD MERCON, DAIMLER MB 236.1 / 

236.5, ZF, CATERPILLAR TO – 2, MAN 339 

20 η  25    

Litra 

900 Litra  Τρία ευρώ και 

πενήντα λεπτά 

(03,50) 

3.150,00 

 

 

10 

 

 

Λιπαντικό 75 W90 

 

API :  GL-4 

MB -Approval 235.11 

 

 

 

  20    

Litra 

 

 

800 Litra 

 

Δώδεκα  (12,00) 

ευρώ 

 

9.600,00 

 

 

11 

 

 

Λιπαντικό 75 W90 

 

API :  GL-5 

MB -Approval 235.8 

 

 

 

  20    

Litra 

 

 

300 Litra 

 

Δέκα  (10,00) 

ευρώ 

 

3.000,00 

 

12 

 

Υγρά φρένων DOT -4 

 

SAE J 1703, FMVSS NO 116 

 

 

0,250 

Litra 

 

400 τεμ 

Ένα ευρώ και 

είκοσι  λεπτά 

(01,20) 

 

480,00 

 

 

 

13 

 

 

 

Ad Blue 

Υψηλής καθαρότητας υδατικό διάλυμα ουρίας, το 

οποίο χρησιμοποιείται ως πρόσθετο μείωσης οξειδίων 

του αζώτου (ΝΟχ) για κινητήρες φορτηγών και 

λεωφορείων γενιάς EURO IV, V (και μελλοντικώς  

EURO VI), οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με σύστημα 

καταλυτικής επεξεργασίας καυσαερίων SCR (Selective 

 

 

18 ή 20 

Litra 

 

 

16500 Litra 

 

Ένα ευρώ  

(01,00) 

 

 

16.500,00 
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Catalytic Reduction). Θα πρέπει να πληροί τις 

προϋποθέσεις του γερμανικού οίκου Blue Sky 

Automotive CmbH, σχετικά με την πλήρη κάλυψη των 

απαιτήσεων του ISO 22241 DIN 70070 

 

 

 

14 

 

Αντιψυκτικό – αντιθερμικό 

(έτοιμο προς χρήση) 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

G11 / συμβατό σε ΜΑΝ 324-NF, VW TL 774-C, κ.λ.π. 

Αντιψυκτική προστασία τουλάχιστον  - 25 οC 

Αντιθερμική κάλυψη σε θερμοκρασία τουλάχιστον   

+ 106 οC 

 

 

18 ή 20 

Litra 

 

3000 Litra 

 

Ένα ευρώ και 

είκοσι λεπτά 

(01,20) 

 

 

3.600,00 

 

15 

 

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο 

 

ΜΒ-Approval 325.5 

 

4  Litra 

 

320 Litra 

 

Δέκα (10,00) 

ευρώ 

 

3.200,00 

16 Αντιπαγωτικό πετρελαίου Αναλογία 1:1000, για θερμοκρασία έως -30 οC 20 Litra 300 Litra Δώδεκα (12,00) 

ευρώ 

 

3.600,00 

 Εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων βάσει νόμου  2.939/2001 [ΦΕΚ 179] και Π.Δ. 82/2004 [ΦΕΚ. 

64/2004] 

1.167,71 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

161.317,71 
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Φ.Π.Α. 24% 

 

38.716,25 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ( Διακόσιες χιλιάδες τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά )                                                 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

                                                                                                                                     

 

200.033,96 

 

 

                                 

Β2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)   

 

 

Α/

Α 

 

ΤΥΠΟΣ  

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΣΕ 

ΔΟΧΕΙΑ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ Litra η 

Kgr 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

 

1 

 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

10W40 

               

API : CΙ - 4                                                                                                                         

  ACEΑ: Ε6/Ε7/Ε9 

  MAN 3477 (M 3271-1), DAIMLER MB-Approval 228.51, 

VOLVO VDS-3 (CNG), κ.λ.π 

 

 

 

18 ή 20 ή 

25  Litra 

 

 

120 Litra 

 

 

Έξι (06,00) 

ευρώ 

 

 

720,00 
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2 

 

 

 

 

Αντιψυκτικό – αντιθερμικό 

(έτοιμο προς χρήση) 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

G11 / συμβατό σε ΜΑΝ 324-NF, VW TL 774-C, κ.λ.π. 

Αντιψυκτική προστασία τουλάχιστον  - 25 οC 

Αντιθερμική κάλυψη σε θερμοκρασία τουλάχιστον   

+ 106 οC 

 

 

 

18 ή 20 

Litra 

 

 

20 Litra 

 

 

Ένα ευρώ και 

είκοσι λεπτά 

(01,20) 

 

 

24,00 

 

3 

 

 

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο 

 

ΜΒ -Approval 325.5 

 

4  Litra 

 

12 Litra 

 

Δέκα (10) ευρώ 

 

120,00 

 Εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων βάσει νόμου  2.939/2001 [ΦΕΚ 179] και Π.Δ. 82/2004 [ΦΕΚ. 

64/2004] 

3,60   

ΣΥΝΟΛΟ 867,60 

                                                                                                                                                                                             Φ.Π.Α. 24% 208,22 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ( Χίλια εβδομήντα  πέντε ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά)                                   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.075,82 

                            

 

 

Β3.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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Α/

Α 

 

ΤΥΠΟΣ  

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΣΕ 

ΔΟΧΕΙΑ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ Litra η 

Kgr 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

 

1 

 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

20W50 

 

API : CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SH 

ACEA: E7/ E5/ E3/ B3/ B4 

MB  228.3, DHD-1, MAN 3275, VOLVO VDS-3,  

A LLISON C-4, Caterpillar ECF- 2 /-1 

 
 

 

 

 

18 η  20    

Litra 

 

 

 

60 Litra  

 

 

 

Τρία (03,00) 

ευρώ  

 

 

 

180,00 

 

 

2 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

10W40 

               

API : CΙ - 4                                                                                                                         

  ACEΑ: Ε6/Ε7/Ε9 

  MAN 3477 (M 3271-1), DAIMLER MB-Approval 228.51, 

VOLVO VDS-3 (CNG), κ.λ.π 

 

 

18 ή  20 ή 

25   Litra 

 

 

60 Litra  

 

 

Έξι  ευρώ (06,00)  

 

 

360,00 

 

3 

 

 

Λιπαντικό 2Τ  

 

API : TC 

JASO : FC 

 

 

1 Litro 

 

 

6 Litra 

 

 

Πέντε ευρώ  

 

 

30,00 
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(05,00) 

 

4 

 

Αντιψυκτικό – αντιθερμικό 

(έτοιμο προς χρήση) 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

G11 / συμβατό σε ΜΑΝ 324-NF, VW TL 774-C, κ.λ.π. 

Αντιψυκτική προστασία τουλάχιστον  - 25 οC 

Αντιθερμική κάλυψη σε θερμοκρασία τουλάχιστον   

+ 106 οC 

 

 

18 ή 20 

Litra 

 

60 Litra 

 

Ένα ευρώ και 

είκοσι λεπτά 

(01,20) 

 

 

72,00 

 

5 

 

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο 

 

ΜΒ -Approval 325.5 

 

4  Litra 

 

12 Litra 

 

Δέκα (10) ευρώ 

 

120,00 

 Εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων βάσει νόμου  2.939/2001 [ΦΕΚ 179] και Π.Δ. 82/2004 [ΦΕΚ. 

64/2004] 

3,78 

ΣΥΝΟΛΟ 765,78 

                                                                                                                                                                                             Φ.Π.Α. 24% 183,79 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ( Εννιακόσια σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά)                                                 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 949,57 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  

Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου  

 

Τσεκούρας Θεοφάνης 

   Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διαχείρισης & 

Συντήρησης Οχημάτων 

 

Κων/νος Καλογήρου  

Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                         

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

4. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020- 2021-22 

 

 

Α/Α 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 
 

1 

 

ΟΜΑΔΑ Β1 

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

200.033,96 

 

2 

 

ΟΜΑΔΑ Β2 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 

 

1.075,83 
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3 

 

ΟΜΑΔΑ Β3 

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

949,56 

                               

                                                                               ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

202.059,35 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  

Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου  

 

 

Τσεκούρας Θεοφάνης 

     Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διαχείρισης & 

Συντήρησης Οχημάτων 

 

Κων/νος Καλογήρου  

Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                        

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

4.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 

 

Β1.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

Α/

Α 

 

ΤΥΠΟΣ  

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΣΕ 

ΔΟΧΕΙΑ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ Litra η 

Kgr 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

   1 

Λιπαντικό βενζινοκινητήρα 

SAE 5W40 

API :  SM/CF 

ACEΑ: A3/B4 

 

4 ή 5 

Litra 

 

20 Litra 

 

Εφτά (07,00) 

ευρώ 

 

     140,00 
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   2 

Λιπαντικό βενζινοκινητήρα 

SAE 10W40 

 

API :  Sl/CF 

ACEΑ: A3/Β3/B4 

 

4 ή 5 

Litra 

 

20 Litra 

 

Οκτώ (08,00) 

ευρώ 

 

     160,00 

 

 

   3 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

10W40 

               

API : CΙ - 4                                                                                                                         

  ACEΑ: Ε6/Ε7/Ε9 

  MAN 3477 (M 3271-1), DAIMLER MB-Approval 228.51, 

VOLVO VDS-3 (CNG), κ.λ.π 

 

 

18 ή  20 ή 

25   Litra 

 

2500 Litra  

 

Έξι  (06,00) 

 ευρώ 

 

 

  15.000,00 

 

 

   4 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

15W40 

 API :  CJ – 4 / CI - 4                                                                                                                        

 ACEΑ: Ε7 / E9  

  M.B-Approval 228.31, MAN M.3575, VDS – 4, RLD – 3 

            

 

20 ή 25 

Litra 

 

1500 Litra  

 

Τέσσερα (04,00) 

ευρώ 

 

 

  6.000,00 

 

 

5 

 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

20W50 

 

API : CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SH 

ACEA: E7/ E5/ E3/ B3/ B4 

MB  228.3, DHD-1, MAN 3275, VOLVO VDS-3,  

A LLISON C-4, Caterpillar ECF- 2 /-1 

 
 

 

 

 

18 η  20    

Litra 

 

 

 

1000 Litra  

 

 

 

Τρία (03,00) 

 ευρώ  

 

 

 

  3.000,00 
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6 

 

 

 

Λιπαντικό μηχανικών 

συστημάτων 

10W30 

API :  CF-4 / CF /SF, 

API :  GL – 4 

M.B 227.1/228.1/228.3, CASE MS 1118,1207,1209, GM 

ALLISON  

C-4/CATERPILLAR TO-2, ZF TE –ML 06B,06C,07B,MIL – L 

– 2104 D  

ML 06A/B/C, CASE NEW HOLLAD MAT 3525/3526. 

 

 

 

   

 

18 η  20    

Litra 

 

 

 

 

 

100 Litra 

 

 

 

 

 

Τρία  (03,00) 

 ευρώ 

 

 

 

 

    

  300,00 

 

 

 

 

7 

 

 

Λιπαντικό 2Τ  

 

API : TC 

JASO : FC 

 

 

1 Litro 

 

 

8 Litra 

 

 

Πέντε  

(05,00) ευρώ 

 

 

40,00 

 

 

 

8 

 

 

Λιπαντικό υδραυλικών 

συστημάτων ISO 68 

DIN 51524 

HVLP PART III   

DENISON HF-O & HF -2  AFNOR NFE 48 – 603 

 HM VICKERS M – 2950 – S /I – 286 – S,  

CINCINNATIMILA – CRONP69, J.I. CASE POCLAIN 

 
 

 

 

18 η  20    

Litra 

 

 

 

5000 Litra 

 

Ένα ευρώ και 

εβδομήντα 

λεπτά (01,70)  

 

 

 

8.500,00 
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9 

 

 

Λιπαντικό ATF-D 

 

GM: DEXRON III / IID 

FORD MERGON, MB 236.1, 236.5 

GM ALLISON C-4, FORD MERCON, DAIMLER MB 236.1 / 

236.5, ZF, CATERPILLAR TO – 2, MAN 339 

 

 

20 η  25    

Litra 

 

 

100 Litra  

  

 

Τρία ευρώ και 

πενήντα λεπτά 

(03,50) 

 

 

 

  350,00 

 

 

10 

 

 

Λιπαντικό 75 W90 

 

API :  GL-4 

MB 235.11 

 

 

 

  20    

Litra 

 

 

200 Litra 

 

Δώδεκα  (12,00) 

ευρώ 

 

 

2.400,00 

 

 

11 

 

 

Λιπαντικό 75 W90 

 

API :  GL-5 

MB -Approval 235.8 

 

 

 

  20    

Litra 

 

 

100 Litra 

 

Δέκα  (10,00) 

ευρώ 

 

 

1.000,00 

 

12 

 

Υγρά φρένων DOT -4 

 

SAE J 1703, FMVSS NO 116 

 

 

0,250 

Litra 

 

100 τεμ 

Ένα ευρώ και 

είκοσι  λεπτά 

(01,20) 

 

       120,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υψηλής καθαρότητας υδατικό διάλυμα ουρίας, το 

οποίο χρησιμοποιείται ως πρόσθετο μείωσης οξειδίων 

του αζώτου (ΝΟχ) για κινητήρες φορτηγών και 

λεωφορείων γενιάς EURO IV, V (και μελλοντικώς  

 

 

18 ή 20 

Litra 

 

 

3500 Litra 

 

Ένα (01,00) 

ευρώ 

 

 

  3.500,00 
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13 Ad Blue EURO VI), οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με σύστημα 

καταλυτικής επεξεργασίας καυσαερίων SCR (Selective 

Catalytic Reduction). Θα πρέπει να πληροί τις 

προϋποθέσεις του γερμανικού οίκου Blue Sky 

Automotive CmbH, σχετικά με την πλήρη κάλυψη των 

απαιτήσεων του ISO 22241 DIN 70070 

 

 

14 

 

Αντιψυκτικό – αντιθερμικό 

(έτοιμο προς χρήση) 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

G11 / συμβατό σε ΜΑΝ 324-NF, VW TL 774-C, κ.λ.π. 

Αντιψυκτική προστασία τουλάχιστον  - 25 οC 

Αντιθερμική κάλυψη σε θερμοκρασία τουλάχιστον   

+ 106 οC 

 

 

18 ή 20 

Litra 

 

1000 Litra 

 

Ένα ευρώ και 

είκοσι λεπτά 

(01,20) 

 

 

  1.200,00 

 

15 

 

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο 

 

ΜΒ -Approval 325.5 

 

4  Litra 

 

120 Litra 

 

Δέκα (10) ευρώ 

 

   1.200,00 

 

16 

 

Αντιπαγωτικό πετρελαίου 

 

Αναλογία 1:1000, για θερμοκρασία έως -30 οC 

 

20 Litra 

 

100 Litra 

Δώδεκα (12,00) 

ευρώ 

 

1.200,00 

Εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων βάσει νόμου  2.939/2001 [ΦΕΚ 179] και Π.Δ. 82/2004 [ΦΕΚ. 64/2004] 316,47 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

44.426,47 
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Φ.Π.Α. 24% 

 

10.662,35 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ( Πενήντα πέντε  χιλ. ογδόντα οκτώ ευρώ και  ογδόντα δύο λεπτά )                                                             ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

55.088,82 

 

                                

                                 

Β2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)  

 

 

Α/

Α 

 

ΤΥΠΟΣ  

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΣΕ 

ΔΟΧΕΙΑ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ Litra η 

Kgr 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

   

1 

 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

10W40 

               

API : CΙ - 4                                                                                                                         

  ACEΑ: Ε6/Ε7/Ε9 

  MAN 3477 (M 3271-1), DAIMLER MB-Approval 228.51, 

VOLVO VDS-3 (CNG), κ.λ.π 

 

 

18 ή 20 ή 

25  Litra 

 

 

40 Litra 

 

 

Έξι (06,00) 

ευρώ 

 

    

   

240,00 
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2 

 

 

 

Αντιψυκτικό – αντιθερμικό 

(έτοιμο προς χρήση) 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

G11 / συμβατό σε ΜΑΝ 324-NF, VW TL 774-C, κ.λ.π. 

Αντιψυκτική προστασία τουλάχιστον  - 25 οC 

Αντιθερμική κάλυψη σε θερμοκρασία τουλάχιστον   

+ 106 οC 

 

 

 

18 ή 20 

Litra 

 

 

20 Litra 

 

 

Ένα ευρώ και 

είκοσι λεπτά 

(01,20) 

 

 

24,00 

 

3 

 

 

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο 

 

ΜΒ -Approval 325.5 

 

4  Litra 

 

4 Litra 

 

Δέκα (10) ευρώ 

 

   40,00 

 Εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων βάσει νόμου  2.939/2001 [ΦΕΚ 179] και Π.Δ. 82/2004 [ΦΕΚ. 

64/2004] 

        

       1,20 

ΣΥΝΟΛΟ 305,20 

                                                                                                                                                                                             Φ.Π.Α. 24% 73,25 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ( Τριακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά)                                                ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 378,45 

 

 

 

 

Β3.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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Α/

Α 

 

ΤΥΠΟΣ  

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΣΕ 

ΔΟΧΕΙΑ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ Litra η 

Kgr 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

 

1 

 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

20W50 

 

API : CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SH 

ACEA: E7/ E5/ E3/ B3/ B4 

MB  228.3, DHD-1, MAN 3275, VOLVO VDS-3,  

A LLISON C-4, Caterpillar ECF- 2 /-1 

 
 

 

 

 

18 η  20    

Litra 

 

 

 

20 Litra  

 

 

 

Τρία (03,00) 

ευρώ  

 

 

 

60,00 

 

 

2 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

10W40 

               

API : CΙ - 4                                                                                                                         

  ACEΑ: Ε6/Ε7/Ε9 

  MAN 3477 (M 3271-1), DAIMLER MB-Approval 228.51, 

VOLVO VDS-3 (CNG), κ.λ.π 

 

 

18 ή  20 ή 

25   Litra 

 

 

20 Litra  

 

 

Έξι  ευρώ (06,00)  

 

 

  120,00 

 

3 

 

 

Λιπαντικό 2Τ  

 

API : TC 

JASO : FC 

 

 

1 Litro 

 

 

2 Litra 

 

 

Πέντε ευρώ  

 

 

10,00 
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(05,00) 

 

4 

 

Αντιψυκτικό – αντιθερμικό 

(έτοιμο προς χρήση) 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

G11 / συμβατό σε ΜΑΝ 324-NF, VW TL 774-C, κ.λ.π. 

Αντιψυκτική προστασία τουλάχιστον  - 25 οC 

Αντιθερμική κάλυψη σε θερμοκρασία τουλάχιστον   

+ 106 οC 

 

 

18 ή 20 

Litra 

 

20 Litra 

 

Ένα ευρώ και 

είκοσι λεπτά 

(01,20) 

 

24,00 

 

5 

 

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο 

 

ΜΒ -Approval 325.5 

 

4  Litra 

 

4 Litra 

 

Δέκα (10) ευρώ 

 

   40,00 

 Εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων βάσει νόμου  2.939/2001 [ΦΕΚ 179] και Π.Δ. 82/2004 [ΦΕΚ. 

64/2004] 

        

01,26       

ΣΥΝΟΛΟ 255,26 

                                                                                                                                                                                             Φ.Π.Α. 24% 61,26 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ( Τριακόσια δέκα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτά)                                                    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 316,52 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  

Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου  

 

Τσεκούρας Θεοφάνης 

    Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διαχείρισης & 

Συντήρησης Οχημάτων 

 

Κων/νος Καλογήρου  

Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                         

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

4.1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 

 

 

Α/Α 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 
 

1 

 

ΟΜΑΔΑ Β1 

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

55.088,82 

 

2 

 

ΟΜΑΔΑ Β2 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 

 

 

378,45 
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3 ΟΜΑΔΑ Β3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 316,52 

                               

                                                                               ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

55.783,79 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  

Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου  

 

 

Τσεκούρας Θεοφάνης 

    Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διαχείρισης & 

Συντήρησης Οχημάτων 

 

Κων/νος Καλογήρου  

Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                        

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

4.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 

 

 

Β1.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

Α/

Α 

 

ΤΥΠΟΣ  

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΣΕ 

ΔΟΧΕΙΑ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ Litra η 

Kgr 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

   1 

Λιπαντικό βενζινοκινητήρα 

SAE 5W40 

API :  SM/CF 

ACEΑ: A3/B4 

 

4 ή 5 

Litra 

 

40 Litra 

 

Εφτά (07,00) 

ευρώ 

 

     280,00 

   

   2 

Λιπαντικό βενζινοκινητήρα 

SAE 10W40 

 

API :  Sl/CF 

ACEΑ: A3/Β3/B4 

 

4 ή 5 

Litra 

 

40 Litra 

 

Οκτώ (08,00) 

ευρώ 

 

     320,00 
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   3 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

10W40 

               

API : CΙ - 4                                                                                                                         

  ACEΑ: Ε6/Ε7/Ε9 

  MAN 3477 (M 3271-1), DAIMLER MB-Approval 228.51, 

VOLVO VDS-3 (CNG), κ.λ.π 

 

 

18 ή  20 ή 

25   Litra 

 

3000 Litra  

 

Έξι  ευρώ (06,00)  

 

 

  18.000,00 

 

 

   4 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

15W40 

 API :  CJ – 4 / CI - 4                                                                                                                        

 ACEΑ: Ε7 / E9  

  M.B -Approval 228.31, MAN M.3575, VDS – 4, RLD – 3 

            

 

20 ή 25 

Litra 

 

1500 Litra  

 

Τέσσερα 

ευρώ(04,00) 

 

 

  6.000,00 

 

 

   5 

 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

20W50 

 

API : CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SH 

ACEA: E7/ E5/ E3/ B3/ B4 

MB  228.3, DHD-1, MAN 3275, VOLVO VDS-3,  

A LLISON C-4, Caterpillar ECF- 2 /-1 

 
 

 

 

 

18 η  20    

Litra 

 

 

 

1500 Litra  

 

 

 

Τρία (03,00) 

ευρώ  

 

 

 

  4.500,00 

 

 

 

   6 

 

 

 

Λιπαντικό μηχανικών 

API :  CF-4 / CF /SF, 

API :  GL – 4 

M.B 227.1/228.1/228.3, CASE MS 1118,1207,1209, GM 

ALLISON  
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συστημάτων 

10W30 

C-4/CATERPILLAR TO-2, ZF TE –ML 06B,06C,07B,MIL – L 

– 2104 D  

ML 06A/B/C, CASE NEW HOLLAD MAT 3525/3526. 

 

18 η  20    

Litra 

 

300 Litra 

 

Τρία ευρώ  

(03,00)  

    

 900,00 

 

 

 

 

           

7 

 

 

Λιπαντικό 2Τ  

 

API : TC 

JASO : FC 

 

 

1 Litro 

 

 

8 Litra 

 

 

Πέντε ευρώ  

(05,00) 

 

 

40,00 

 

 

 

   8 

 

 

Λιπαντικό υδραυλικών 

συστημάτων ISO 68 

DIN 51524 

HVLP PART III   

DENISON HF-O & HF -2  AFNOR NFE 48 – 603 

 HM VICKERS M – 2950 – S /I – 286 – S,  

CINCINNATIMILA – CRONP69, J.I. CASE POCLAIN 

 
 

 

 

18 η  20    

Litra 

 

 

 

7000 Litra 

 

Ένα ευρώ και 

εβδομήντα 

λεπτά (01,70)  

 

 

 

11.900,00 

 

9 

 

 

Λιπαντικό ATF-D 

 

GM: DEXRON III / IID 

FORD MERGON, MB 236.1, 236.5 

GM ALLISON C-4, FORD MERCON, DAIMLER MB 236.1 / 

 

 

20 η  25    

Litra 

 

 

400 Litra  

  

 

Τρία ευρώ και 

πενήντα λεπτά 

 

 

 

  1.400,00 
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236.5, ZF, CATERPILLAR TO – 2, MAN 339 (03,50) 

 

 

10 

 

 

Λιπαντικό 75 W90 

 

API :  GL-4 

MB 235.11 

 

 

 

  20    

Litra 

 

 

300 Litra 

 

Δώδεκα  (12,00) 

ευρώ 

 

 

3.600,00 

 

11 

 

 

Λιπαντικό 75 W90 

 

API :  GL-5 

MB -Approval 235.8 

 

 

 

  20    

Litra 

 

 

100 Litra 

 

Δέκα  (10,00) 

ευρώ 

 

 

1.000,00 

 

12 

 

Υγρά φρένων DOT -4 

 

SAE J 1703, FMVSS NO 116 

 

 

0,250 

Litra 

 

150 τεμ 

Ένα ευρώ και 

είκοσι  λεπτά 

(01,20) 

 

       180,00 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Ad Blue 

Υψηλής καθαρότητας υδατικό διάλυμα ουρίας, το 

οποίο χρησιμοποιείται ως πρόσθετο μείωσης οξειδίων 

του αζώτου (ΝΟχ) για κινητήρες φορτηγών και 

λεωφορείων γενιάς EURO IV, V (και μελλοντικώς  

EURO VI), οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με σύστημα 

καταλυτικής επεξεργασίας καυσαερίων SCR (Selective 

Catalytic Reduction). Θα πρέπει να πληροί τις 

 

 

18 ή 20 

Litra 

 

 

6500 Litra 

 

Ένα ευρώ  

(01,00) 

 

 

  6.500,00 
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προϋποθέσεις του γερμανικού οίκου Blue Sky 

Automotive CmbH, σχετικά με την πλήρη κάλυψη των 

απαιτήσεων του ISO 22241 DIN 70070 

 

 

14 

 

Αντιψυκτικό – αντιθερμικό 

(έτοιμο προς χρήση) 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

G11 / συμβατό σε ΜΑΝ 324-NF, VW TL 774-C, κ.λ.π. 

Αντιψυκτική προστασία τουλάχιστον  - 25 οC 

Αντιθερμική κάλυψη σε θερμοκρασία τουλάχιστον   

+ 106 οC 

 

 

18 ή 20 

Litra 

 

1000 Litra 

 

Ένα ευρώ και 

είκοσι λεπτά 

(01,20) 

 

 

  1.200,00 

 

15 

 

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο 

 

ΜΒ-Approval 325.5 

 

4  Litra 

 

100 Litra 

 

Δέκα (10) ευρώ 

 

   1.000,00 

 

16 

 

Αντιπαγωτικό πετρελαίου 

 

Αναλογία 1:1000, για θερμοκρασία έως -30 οC 

 

20 Litra 

 

100 Litra 

Δώδεκα (12,00) 

ευρώ 

 

1.200,00 

 Εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων βάσει νόμου  2.939/2001 [ΦΕΚ 179] και Π.Δ. 82/2004 [ΦΕΚ. 

64/2004] 

425,62 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

58.445,62 

 

Φ.Π.Α. 24% 

 

14.026,95 
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ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  (Εβδομήντα δύο χιλ. τετρακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα επτά λεπτά  )                                     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

72.472,57 

 

                            

                                            

 

Β2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)  

 

 

Α/

Α 

 

ΤΥΠΟΣ  

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΣΕ 

ΔΟΧΕΙΑ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ Litra η 

Kgr 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

 

1 

 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

10W40 

               

API : CΙ - 4                                                                                                                         

  ACEΑ: Ε6/Ε7/Ε9 

  MAN 3477 (M 3271-1), DAIMLER MB-Approval 228.51, 

VOLVO VDS-3 (CNG), κ.λ.π 

 

 

18 ή 20 ή 

25 Litra 

 

40 Litra 

 

Έξι (06,00) 

ευρώ 

 

   

   240,00 
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2 

 

 

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο 

 

ΜΒ-Approval 325.5 

 

4  Litra 

 

4 Litra 

 

Δέκα (10) ευρώ 

 

   40,00 

 Εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων βάσει νόμου  2.939/2001 [ΦΕΚ 179] και Π.Δ. 82/2004 [ΦΕΚ. 

64/2004] 

        

       1,20 

ΣΥΝΟΛΟ 281,20 

                                                                                                                                                                                             Φ.Π.Α. 24% 67,49 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ( Τριακόσια σαράντα οκτώ ευρώ εξήντα εννέα  λεπτά)      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 348,69 

 

 

 

Β3.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

 

 

Α/

Α 

 

ΤΥΠΟΣ  

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΣΕ 

ΔΟΧΕΙΑ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ Litra η 

Kgr 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 
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1 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

20W50 

API : CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SH 

ACEA: E7/ E5/ E3/ B3/ B4 

MB  228.3, DHD-1, MAN 3275, VOLVO VDS-3,  

A LLISON C-4, Caterpillar ECF- 2 /-1 

 
 

 

 

18 η  20    

Litra 

 

 

20 Litra  

 

 

Τρία (03,00) 

ευρώ  

 

 

60,00 

 

 

2 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

10W40 

               

API : CΙ - 4                                                                                                                         

  ACEΑ: Ε6/Ε7/Ε9 

  MAN 3477 (M 3271-1), DAIMLER MB-Approval 228.51, 

VOLVO VDS-3 (CNG), κ.λ.π 

 

 

18 ή  20 ή 

25   Litra 

 

 

20 Litra  

 

 

Έξι  ευρώ (06,00)  

 

 

  120,00 

 

 

3 

 

 

Λιπαντικό 2Τ  

 

API : TC 

JASO : FC 

 

 

1 Litro 

 

 

2 Litra 

 

 

Πέντε ευρώ  

(05,00) 

 

 

10,00 

 

4 

 

Αντιψυκτικό – αντιθερμικό 

(έτοιμο προς χρήση) 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

G11 / συμβατό σε ΜΑΝ 324-NF, VW TL 774-C, κ.λ.π. 

Αντιψυκτική προστασία τουλάχιστον  - 25 οC 

Αντιθερμική κάλυψη σε θερμοκρασία τουλάχιστον   

+ 106 οC 

 

18 ή 20 

Litra 

 

20 Litra 

 

Ένα ευρώ και 

είκοσι λεπτά 

(01,20) 

 

24,00 
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5 

 

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο 

 

ΜΒ -Approval 325.5 

 

4  Litra 

 

4 Litra 

 

Δέκα (10) ευρώ 

 

   40,00 

 Εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων βάσει νόμου  2.939/2001 [ΦΕΚ 179] και Π.Δ. 82/2004 [ΦΕΚ. 

64/2004] 

        

01,26       

ΣΥΝΟΛΟ 255,26 

                                                                                                                                                                                             Φ.Π.Α. 24% 61,26 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ( Τριακόσια δέκα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτά)                               ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 316,52 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  

Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου  

 

Τσεκούρας Θεοφάνης 

    Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διαχείρισης & 

Συντήρησης Οχημάτων 

 

Κων/νος Καλογήρου  

Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                         

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                

4.2  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 

 

Α/Α 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 
 

1 

 

ΟΜΑΔΑ Β1 

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

72.472,57 

 

2 

 

ΟΜΑΔΑ Β2 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 

 

 

348,69 

 

3 

 

ΟΜΑΔΑ Β3 

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

316,52 
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                                                                               ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73.137,78 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  

Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου  

 

 

Τσεκούρας Θεοφάνης 

     Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διαχείρισης & 

Συντήρησης Οχημάτων 

 

Κων/νος Καλογήρου  

Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                        

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

4.3  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 

 

 

Β1.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

Α/

Α 

 

ΤΥΠΟΣ  

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΣΕ 

ΔΟΧΕΙΑ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ Litra η 

Kgr 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

   1 

Λιπαντικό βενζινοκινητήρα 

SAE 5W40 

API :  SM/CF 

ACEΑ: A3/B4 

 

4 ή 5 

Litra 

 

40 Litra 

 

Εφτά (07,00) 

ευρώ 

 

     280,00 

   

   2 

Λιπαντικό βενζινοκινητήρα 

SAE 10W40 

 

API :  Sl/CF 

ACEΑ: A3/Β3/B4 

 

4 ή 5 

Litra 

 

40 Litra 

 

Οκτώ (08,00) 

ευρώ 

 

     320,00 
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   3 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

10W40 

               

API : CΙ - 4                                                                                                                         

  ACEΑ: Ε6/Ε7/Ε9 

  MAN 3477 (M 3271-1), DAIMLER MB-Approval 228.51, 

VOLVO VDS-3 (CNG), κ.λ.π 

 

 

18 ή  20 ή 

25   Litra 

 

3000 Litra  

 

Έξι  ευρώ (06,00)  

 

 

  18.000,00 

 

 

   4 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

15W40 

 API :  CJ – 4 / CI - 4                                                                                                                        

 ACEΑ: Ε7 / E9  

  M.B -Approval 228.31, MAN M.3575, VDS – 4, RLD – 3 

            

 

20 ή 25 

Litra 

 

1500 Litra  

 

Τέσσερα 

ευρώ(04,00) 

 

 

  6.000,00 

 

 

   5 

 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

20W50 

 

API : CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SH 

ACEA: E7/ E5/ E3/ B3/ B4 

MB  228.3, DHD-1, MAN 3275, VOLVO VDS-3,  

A LLISON C-4, Caterpillar ECF- 2 /-1 

 
 

 

 

 

18 η  20    

Litra 

 

 

 

1500 Litra  

 

 

 

Τρία (03,00) 

ευρώ  

 

 

 

  4.500,00 

 

 

 

   6 

 

 

 

Λιπαντικό μηχανικών 

API :  CF-4 / CF /SF, 

API :  GL – 4 

M.B 227.1/228.1/228.3, CASE MS 1118,1207,1209, GM 

ALLISON  
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συστημάτων 

10W30 

C-4/CATERPILLAR TO-2, ZF TE –ML 06B,06C,07B,MIL – L 

– 2104 D  

ML 06A/B/C, CASE NEW HOLLAD MAT 3525/3526. 

 

18 η  20    

Litra 

 

300 Litra 

 

Τρία ευρώ  

(03,00)  

    

 900,00 

 

 

 

 

           

7 

 

 

Λιπαντικό 2Τ  

 

API : TC 

JASO : FC 

 

 

1 Litro 

 

 

8 Litra 

 

 

Πέντε ευρώ  

(05,00) 

 

 

40,00 

 

 

 

   8 

 

 

Λιπαντικό υδραυλικών 

συστημάτων ISO 68 

DIN 51524 

HVLP PART III   

DENISON HF-O & HF -2  AFNOR NFE 48 – 603 

 HM VICKERS M – 2950 – S /I – 286 – S,  

CINCINNATIMILA – CRONP69, J.I. CASE POCLAIN 

 
 

 

 

18 η  20    

Litra 

 

 

 

7000 Litra 

 

Ένα ευρώ και 

εβδομήντα 

λεπτά (01,70)  

 

 

 

11.900,00 

 

9 

 

 

Λιπαντικό ATF-D 

 

GM: DEXRON III / IID 

FORD MERGON, MB 236.1, 236.5 

GM ALLISON C-4, FORD MERCON, DAIMLER MB 236.1 / 

 

 

20 η  25    

Litra 

 

 

400 Litra  

  

 

Τρία ευρώ και 

πενήντα λεπτά 

 

 

 

  1.400,00 
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236.5, ZF, CATERPILLAR TO – 2, MAN 339 (03,50) 

 

 

10 

 

 

Λιπαντικό 75 W90 

 

API :  GL-4 

MB 235.11 

 

 

 

  20    

Litra 

 

 

300 Litra 

 

Δώδεκα  (12,00) 

ευρώ 

 

 

3.600,00 

 

11 

 

 

Λιπαντικό 75 W90 

 

API :  GL-5 

MB -Approval 235.8 

 

 

 

  20    

Litra 

 

 

100 Litra 

 

Δέκα  (10,00) 

ευρώ 

 

 

1.000,00 

 

12 

 

Υγρά φρένων DOT -4 

 

SAE J 1703, FMVSS NO 116 

 

 

0,250 

Litra 

 

150 τεμ 

Ένα ευρώ και 

είκοσι  λεπτά 

(01,20) 

 

       180,00 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Ad Blue 

Υψηλής καθαρότητας υδατικό διάλυμα ουρίας, το 

οποίο χρησιμοποιείται ως πρόσθετο μείωσης οξειδίων 

του αζώτου (ΝΟχ) για κινητήρες φορτηγών και 

λεωφορείων γενιάς EURO IV, V (και μελλοντικώς  

EURO VI), οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με σύστημα 

καταλυτικής επεξεργασίας καυσαερίων SCR (Selective 

Catalytic Reduction). Θα πρέπει να πληροί τις 

 

 

18 ή 20 

Litra 

 

 

6500 Litra 

 

Ένα ευρώ  

(01,00) 

 

 

  6.500,00 
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προϋποθέσεις του γερμανικού οίκου Blue Sky 

Automotive CmbH, σχετικά με την πλήρη κάλυψη των 

απαιτήσεων του ISO 22241 DIN 70070 

 

 

14 

 

Αντιψυκτικό – αντιθερμικό 

(έτοιμο προς χρήση) 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

G11 / συμβατό σε ΜΑΝ 324-NF, VW TL 774-C, κ.λ.π. 

Αντιψυκτική προστασία τουλάχιστον  - 25 οC 

Αντιθερμική κάλυψη σε θερμοκρασία τουλάχιστον   

+ 106 οC 

 

 

18 ή 20 

Litra 

 

1000 Litra 

 

Ένα ευρώ και 

είκοσι λεπτά 

(01,20) 

 

 

  1.200,00 

 

15 

 

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο 

 

ΜΒ-Approval 325.5 

 

4  Litra 

 

100 Litra 

 

Δέκα (10) ευρώ 

 

   1.000,00 

 

16 

 

Αντιπαγωτικό πετρελαίου 

 

Αναλογία 1:1000, για θερμοκρασία έως -30 οC 

 

20 Litra 

 

100 Litra 

Δώδεκα (12,00) 

ευρώ 

 

1.200,00 

 Εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων βάσει νόμου  2.939/2001 [ΦΕΚ 179] και Π.Δ. 82/2004 [ΦΕΚ. 

64/2004] 

425,62 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

58.445,62 

 

Φ.Π.Α. 24% 

 

14.026,95 
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ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  (Εβδομήντα δύο χιλ. τετρακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα επτά λεπτά  )                                    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

72.472,57 

 

                             

                                            

Β2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 

 

 

Α/

Α 

 

ΤΥΠΟΣ  

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΣΕ 

ΔΟΧΕΙΑ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ Litra η 

Kgr 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

 

1 

 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

10W40 

               

API : CΙ - 4                                                                                                                         

  ACEΑ: Ε6/Ε7/Ε9 

  MAN 3477 (M 3271-1), DAIMLER MB-Approval 228.51, 

VOLVO VDS-3 (CNG), κ.λ.π 

 

 

18 ή 20 ή 

25  Litra 

 

40 Litra 

 

Έξι (06,00) 

ευρώ 

 

      

240,00 

 

2 

 

 

 

ΜΒ-Approval 325.5 

 

4  Litra 

 

4 Litra 

 

Δέκα (10) ευρώ 

 

   40,00 
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Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο 

 Εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων βάσει νόμου  2.939/2001 [ΦΕΚ 179] και Π.Δ. 82/2004 [ΦΕΚ. 

64/2004] 

        

       1,20 

ΣΥΝΟΛΟ 281,20 

                                                                                                                                                                                             Φ.Π.Α. 24% 67,49 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ( Τριακόσια σαράντα οκτώ ευρώ εξήντα εννέα  λεπτά)                                                ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 348,69 

 

 

 

 

Β3.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

 

 

Α/

Α 

 

ΤΥΠΟΣ  

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΣΕ 

ΔΟΧΕΙΑ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ Litra η 

Kgr 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 
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1 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

20W50 

API : CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SH 

ACEA: E7/ E5/ E3/ B3/ B4 

MB  228.3, DHD-1, MAN 3275, VOLVO VDS-3,  

A LLISON C-4, Caterpillar ECF- 2 /-1 

 
 

 

 

18 η  20    

Litra 

 

 

20 Litra  

 

 

Τρία (03,00) 

ευρώ  

 

 

60,00 

 

 

2 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

10W40 

               

API : CΙ - 4                                                                                                                         

  ACEΑ: Ε6/Ε7/Ε9 

  MAN 3477 (M 3271-1), DAIMLER MB-Approval 228.51, 

VOLVO VDS-3 (CNG), κ.λ.π 

 

 

18 ή  20 ή 

25   Litra 

 

 

20 Litra  

 

 

Έξι  ευρώ (06,00)  

 

 

  120,00 

 

 

3 

 

 

Λιπαντικό 2Τ  

 

API : TC 

JASO : FC 

 

 

1 Litro 

 

 

2 Litra 

 

 

Πέντε ευρώ  

(05,00) 

 

 

10,00 

 

4 

 

Αντιψυκτικό – αντιθερμικό 

(έτοιμο προς χρήση) 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

G11 / συμβατό σε ΜΑΝ 324-NF, VW TL 774-C, κ.λ.π. 

Αντιψυκτική προστασία τουλάχιστον  - 25 οC 

Αντιθερμική κάλυψη σε θερμοκρασία τουλάχιστον   

+ 106 οC 

 

18 ή 20 

Litra 

 

20 Litra 

 

Ένα ευρώ και 

είκοσι λεπτά 

(01,20) 

 

24,00 
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5 

 

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο 

 

ΜΒ -Approval 325.5 

 

4  Litra 

 

4 Litra 

 

Δέκα (10) ευρώ 

 

   40,00 

 Εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων βάσει νόμου  2.939/2001 [ΦΕΚ 179] και Π.Δ. 82/2004 [ΦΕΚ. 

64/2004] 

        

01,26       

ΣΥΝΟΛΟ 255,26 

                                                                                                                                                                                             Φ.Π.Α. 24% 61,26 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ( Τριακόσια δέκα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτά)                                                ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 316,52 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  

Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου  

 

Τσεκούρας Θεοφάνης 

    Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διαχείρισης & 

Συντήρησης Οχημάτων 

 

Κων/νος Καλογήρου  

Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                         

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                

4.   ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 

 

Α/Α 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 
 

1 

 

ΟΜΑΔΑ Β1 

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

72.472,57 

 

2 

 

ΟΜΑΔΑ Β2 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 

 

 

348,69 

 

3 

 

ΟΜΑΔΑ Β3 

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

316,52 
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                                                                               ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73.137,78 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  

Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου  

 

 

Τσεκούρας Θεοφάνης 

    Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ιωάννινα   04 / 03 /2020 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διαχείρισης & 

Συντήρησης Οχημάτων 

 

Κων/νος Καλογήρου  

Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                               ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2020-2021-2022 

 

Β1.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

Α/

Α 

 

ΤΥΠΟΣ  

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 

(ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΤΥΠΟΣ –ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΠΡΟ- 

ΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ Litra η 

Kgr 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

   1 

Λιπαντικό βενζινοκινητήρα 

SAE 5W40 

   

100 Litra 

  

 

2 

Λιπαντικό βενζινοκινητήρα 

SAE 10W40 

   

100 Litra 
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3 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

10W40 

8500 Litra 

 

 

4 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

15W40 

   

4500 Litra 

  

 

 

5 

 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

20W50 

   

 

 

4000 Litra 

  

 

 

  6 

 

 

Λιπαντικό μηχανικών 

συστημάτων 

10W30 

   

 

 

700 Litra 

  

 

 

7 

 

 

Λιπαντικό 2Τ  

   

 

24 Litra 
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8 

 

 

Λιπαντικό υδραυλικών 

συστημάτων ISO 68 

   

 

 

19000 Litra 

  

 

9 

 

 

Λιπαντικό ATF-D 

   

 

900 Litra 

  

 

 

10 

 

 

Λιπαντικό 75 W90 

   

 

800 Litra 

  

 

11 

 

 

Λιπαντικό 75 W90 

   

 

300 Litra 

  

 

12 

 

Υγρά φρένων DOT -4 

   

400 τεμ 

  

 

13 

 

 

Ad Blue 

   

 

16500 Litra 

  

 

14 

 

Αντιψυκτικό – αντιθερμικό 

   

3000 Litra 
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(έτοιμο προς χρήση) 

 

 

15 

 

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο 

   

320 Litra 

  

 

16 

 

Αντιπαγωτικό πετρελαίου 

   

300 Litra 

  

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

Φ.Π.Α. 24% 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  (……………………………………………………………………………………………………….) 

ΤΟ   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

 

 

Β2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 
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Α/

Α 

 

ΤΥΠΟΣ  

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 

(ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΤΥΠΟΣ –ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΠΡΟ- 

ΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ Litra η 

Kgr 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

 

1 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

10W40 

   

120 Litra 

  

 

2 

 

Αντιψυκτικό – αντιθερμικό 

(έτοιμο προς χρήση) 

   

20 Litra 

  

 

3 

 

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο 

   

12 Litra 

  

ΣΥΝΟΛΟ  

                                                                                                                                                                                             Φ.Π.Α. 24%  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ( ……………………………………………………………………………..)ΤΟ   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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Β3.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

 

Α/

Α 

 

ΤΥΠΟΣ  

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 

(ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΤΥΠΟΣ –ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣ

ΙΑ ΠΡΟ- 

ΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ Litra η 

Kgr 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

 

1 

 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

20W50 

   

 

 

60 Litra 

  

 

 

2 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

10W40 

   

 

60 Litra 

  

 

 

3 

 

 

Λιπαντικό 2Τ  

   

 

6 Litra 
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4 

 

Αντιψυκτικό – αντιθερμικό 

(έτοιμο προς χρήση) 

   

60 Litra 

  

 

5 

 

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο 

   

12 Litra 

  

ΣΥΝΟΛΟ  

                                                                                                                                                                                             Φ.Π.Α. 24%  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ( …………………………………………………………………………..)ΤΟ   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                               ΟΜΑΔΑ Β : ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2020-2021-2022 

 

 

Α/Α 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

ΦΟΡΕΑΣ 

     ΔΑΠΑΝΗ 

 (ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 
 

1 

 

ΟΜΑΔΑ Β1 

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

 

2 

 

ΟΜΑΔΑ Β2 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 

 

 

3 

 

ΟΜΑΔΑ Β3 

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

                               

                                                                               ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

Ιωάννινα                       Ο Προσφέρων ………./……./2020
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 37546/10674) 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  

Κατάστημα.............................................................................................  

Ημερομηνία Έκδοσης..........  

Ευρώ.................................…  

Προς  

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ…………………………………………. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, για ποσό των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ του 

(όνομα διαγωνιζόμενου), Δ/νση. (έδρα διαγωνιζόμενου), με ΑΦΜ …….. για τη συμμετοχή τ.. 

στον διενεργούμενο διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 

………… για την προμήθεια «……………………………», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ..... ..../..../2020 

προκήρυξη του Δημάρχου ………………………………………….. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. που απορρέουν από τη 

συμμετοχή τ.. στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  
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Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά 

από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της.  

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

χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.................... 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  

Κατάστημα.............................................................................................  

Ημερομηνία Έκδοσης..........  

Ευρώ.................................…  

 

Προς  

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ……………. 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, του ποσού των ….(ολογράφως το ποσό)… ευρώ (….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ τ… 

……………………………………………………., Δ/νση ………………………, με ΑΦΜ ………………. για την καλή 

εκτέλεση των όρων της σύμβασης με αριθμό………. συνολικής αξίας ……….. που αφορά την 

προμήθεια  «……………………………………………», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ..... ..../..../2020, 

προκήρυξη του Δημάρχου ………………………………………………... 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω που απορρέουν από την καλή 

εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά 

από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της.  

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

χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 37546/10674) 
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Δημόσια Σύμβαση προμηθειών  …………………………………………..για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου ……………………………… 

Στα Ιωάννινα ....................., ήμερα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός ο    

Δήμος Ιωαννιτών, με Α.Φ.Μ. 997908926 και Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, και εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Δήμαρχο ………………………………. και αφετέρου ο/η κ. ........................ φυσικό πρόσωπο 

(πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με την επωνυμία «.....................................................» 

με δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. 

................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον/την κ. .......................... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο 

εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το από 

.............. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν 

αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε στον 

ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του μειοδοτικού διαγωνισμού, 

για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για το Δήμο Ιωαννιτών και τα νομικά του 

πρόσωπα (Διακήρυξη ………), και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς ………………... 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, 

υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια ………………………………….. για τις 

ανάγκες………………………………………………………………………., σύμφωνα με τον πίνακα που 

ακολουθεί (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου): 

 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ………………€ 

Φ.Π.Α  ………………€ 

ΣΥΝΟΛΟ  ………………€ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  ………………€ 

Φ.Π.Α ………………€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

………………€ 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται:  
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Το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδονται τμηματικά και ο εφοδιασμός 

των αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου και των Νομικών προσώπων θα γίνεται είτε 

από αντλία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου , είτε από αντλία που θα βρίσκεται σε 

ακτίνα το πολύ τεσσάρων (4) χιλιομέτρων από την έδρα του Δήμου. Το πετρέλαιο θέρμανσης 

θα παραδίδεται στις κατά τόπους δεξαμενές των κτιρίων του Δήμου των Νομικών προσώπων 

και των Σχολικών Επιτροπών σε κάθε δημοτική ενότητα. 

Οι παραγγελίες του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνονται τμηματικά κατ’ ελάχιστο ανά 

εβδομάδα. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται μέχρι και μία (1) ημέρα πριν την οριζόμενη κατ 

ελάχιστο εβδομαδιαία παράδοση για την ημέρα και τον τόπο παράδοσης του πετρελαίου 

θέρμανσης και θα είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, 

αφαιρουμένων των αργιών, στον τόπο παράδοσης που ορίζεται από την ειδοποίηση. Όλα τα 

λιπαντικά θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται τμηματικά στην αποθήκη του Δήμου  ή στον 

τόπο των εργασιών, σύμφωνα με την επιθυμία της υπηρεσίας. 

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 που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 

χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 

καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 

ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 

παραδώσει το υλικό. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται 

να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο 

οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της 

σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

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. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
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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 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΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής 

εξέτασης, με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο 

μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά 

τα αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται άμεσα. 

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 συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και 

εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 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 αποφαινόμενου 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 
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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. Οι εγγυητικές επιστολές 

καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από 

τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Ποιο συγκεκριμένα:  

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

α) Πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη 

Το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδονται ημερησίως και ο εφοδιασμός 

των αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. θα γίνεται είτε από αντλία 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, είτε από αντλία που θα βρίσκεται σε ακτίνα το πολύ 

τεσσάρων (4) χιλιομέτρων από την έδρα του Δήμου  

Το όριο των 4 χιλιομέτρων σε ακτίνα από την έδρα του Δήμου για την προμήθεια υγρών 

καυσίμων κίνησης ορίστηκε μετά από εκτίμηση συγκριτικών στοιχείων του Δήμου ως προς τις 

προσφερόμενες τιμές παρελθόντων διαγωνισμών σχετικών με το θέμα, επειδή η απόσταση 

της μετακίνησης των οχημάτων του Δήμου μεγαλύτερη των 8 χιλ. (4+4=8 χιλ.) για την 

προμήθεια των υγρών καυσίμων θα καθιστούσε ασύμφορη την προμήθεια λόγω της μεγάλης 

απόστασης μετακίνησης των οχημάτων. Επισημάνετέ ότι η αναφορά στην απόσταση του 

πρατηρίου από την έδρα του Δήμου αφορά ακτίνα και όχι πραγματική απόσταση όδευσης η 

οποία όπως γίνεται αντιληπτό θα είναι σαφέστατα μεγαλύτερη. 

Σε περίπτωση που το πρατήριο βρίσκεται σε ακτίνα μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) χιλιομέτρων 

από την έδρα του Δήμου  τότε ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή 

και χωρίς οποιαδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των 

καυσίμων. Η παράδοση, στην περίπτωση αυτή, θα γίνεται εντός των διοικητικών ορίων του 

Δήμου και σε χώρο που θα καθορίζεται στη σύμβαση, στα οχήματα και μηχανήματα αυτού. 

Οι αναγραφόμενες στη μελέτη, ποσότητες καυσίμου, είναι οι εκτιμώμενες ποσότητες 

παράδοσης του κάθε καυσίμου για είκοσι τέσσερις  (24) ημερολογιακούς μήνες με δικαίωμα 

ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, οι 

αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι 

παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες του Δήμου και των 

νομικών προσώπων είναι πολύ πιθανό να μη χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολό τους οι 

εκτιμώμενες ποσότητες. 

Σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των αναγραφόμενων στη παρούσα μελέτη 

ποσοτήτων –καυσίμων - ως τη λήξη της σύμβασης, ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει 

αποζημίωση για αυτό από το Δήμο και τα νομικά πρόσωπα. 
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ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

Όλα τα λιπαντικά θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται τμηματικά ανά εβδομάδα στην 

αποθήκη του Δήμου ή στον τόπο των εργασιών, σύμφωνα με την επιθυμία της υπηρεσίας. 

Η αναγραφόμενη στη μελέτη ποσότητα κάθε είδους (λιπαντικού και λοιπού υλικού), είναι η 

εκτιμώμενη ποσότητα παράδοσης του είδους και για είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς 

μήνες με δικαίωμα ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης για άλλους δώδεκα (12) 

μήνες. Αυτή η ποσότητα είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες 

θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, είναι πολύ πιθανό να 

μη χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμώμενες ποσότητες. 

Σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των αναγραφόμενων στη παρούσα μελέτη 

ποσοτήτων ως τη λήξη της σύμβασης, ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση 

για αυτό από το Δήμο.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί 

εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι 

συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 

ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), 

η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας 





   - 157 -  

 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, 

πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 

κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 

Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 

του ν. 4412/201660 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης.61.Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου 

Ο.Γ.Α 20% 

.Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος . 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού 

έτους 2020. 

  

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές 

της σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης 

όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει 

ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής  

                                                 
60 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και 

κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την 

έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 

Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
61 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   

969/Β/22-3-2017 ) 
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Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή 

κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα 

στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες 

και τις υποδείξεις του Δήμου . 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες 

του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 

αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί 

από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν 

παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε 

τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των 

υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως 

εκπρόσωπο του τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία 

με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 

7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί 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.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να 

επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ 

τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, και μέχρι την παράδοση του 

συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 

δύο έτη. Εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης η σύμβαση θα διαρκέσει για ένα 

έτος ακόμα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 

206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε 

με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 
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3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 11ο   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 

εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο 

Νομό ΑΤΤΙΚΗΣ αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα 

δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση 

των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα 

κατατέθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το δε άλλο 

επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   
   

 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 

 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ – ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 37546/10674) 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ΚΙΝΗΣΗΣ» 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ………. 

Του   ……………………………………………………………… 

Έδρα ……………………………………………………………… 

Οδός ………………………………………. Αριθμός ………………. 

Τηλέφωνο ……………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………… 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ  

ΠΩΛΗΣΗΣ  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1. Βενζίνη super ….…..%  
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2. Βενζίνη αμόλυβδη ….…..%  

3. Πετρέλαιο κίνησης ……...%  

 

 

Ιωάννινα ………………2020 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ – ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 17336/5346) 

 

 

 

Β1.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

Α

/

Α 

 

ΤΥΠΟΣ  

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 

(ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΤΥΠΟΣ 

–ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΡΟ- 

ΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ Litra η 

Kgr 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ

ΟΣ 

ΟΛΟΓΡΑ

ΦΩΣ & 

ΑΡΙΘΜ

ΗΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

   

1 

Λιπαντικό βενζινοκινητήρα 

SAE 5W40 

   

100 Litra 

  

 

2 

Λιπαντικό βενζινοκινητήρα 

SAE 10W40 

   

100 Litra 

  

 

 

3 

 

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα 

SAE 10W40 

   

8500 Litra 

  

 

 

4 

 

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα 

SAE 15W40 

   

4500 Litra 

  

 

 

5 

 

 

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα 

SAE 20W50 

   

 

 

4000 Litra 
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6 

 

 

Λιπαντικό μηχανικών 

συστημάτων 

10W30 

   

 

 

700 Litra 

  

 

 

7 

 

 

Λιπαντικό 2Τ  

   

 

24 Litra 

  

 

 

 

8 

 

 

Λιπαντικό υδραυλικών 

συστημάτων ISO 68 

   

 

 

19000 Litra 

  

 

9 

 

 

Λιπαντικό ATF-D 

   

 

900 Litra 

  

 

 

1

0 

 

 

Λιπαντικό 75 W90 

   

 

800 Litra 

  

 

1

1 

 

 

Λιπαντικό 75 W90 

   

 

300 Litra 

  

 

1

2 

 

Υγρά φρένων DOT -4 

   

400 τεμ 

  

 

1

3 

 

 

Ad Blue 

   

 

16500 Litra 

  

 

1

4 

 

Αντιψυκτικό – αντιθερμικό 

(έτοιμο προς χρήση) 

   

3000 Litra 

  

 

 

1

5 

 

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο 

   

320 Litra 

  

 

1

6 

 

Αντιπαγωτικό πετρελαίου 

   

300 Litra 

  

 

ΣΥΝΟΛΟ 
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Φ.Π.Α. 24% 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  (……………………………………………………………………………………………………….) 

ΤΟ   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

Β2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 

 

 

 

Α

/

Α 

 

ΤΥΠΟΣ  

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 

(ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΤΥΠΟΣ 

–ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΡΟ- 

ΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α ΣΕ Litra 

η Kgr 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ

Σ 

ΟΛΟΓΡΑΦ

ΩΣ & 

ΑΡΙΘΜΗΤ

ΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

 

1 

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα 

SAE 10W40 

   

120 Litra 

  

 

2 

 

Αντιψυκτικό – αντιθερμικό 

(έτοιμο προς χρήση) 

   

20 Litra 

  

 

3 

 

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο 

   

12 Litra 

  

ΣΥΝΟΛΟ  

                                                                                                                                                                                             Φ.Π.Α. 

24% 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ( ……………………………………………………………………………..)ΤΟ   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

Β3.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

 

Α/Α 

 

ΤΥΠΟΣ  

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 

(ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΤΥΠΟΣ 

–ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΡΟ- 

ΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

Litra η Kgr 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 
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1 

 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

20W50 

   

 

 

60 Litra 

  

 

 

2 

 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρα SAE 

10W40 

   

 

60 Litra 

  

 

 

3 

 

 

Λιπαντικό 2Τ  

   

 

6 Litra 

  

 

4 

 

Αντιψυκτικό – αντιθερμικό 

(έτοιμο προς χρήση) 

   

60 Litra 

  

 

5 

 

Αντιψυκτικό 

συμπυκνωμένο 

   

12 Litra 

  

ΣΥΝΟΛΟ  

                                                                                                                                                                                             Φ.Π.Α. 24%  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  ( …………………………………………………………………………..)ΤΟ   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ – Ε.Ε.Ε.Σ. 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 37546/10674) 

 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά», μαζί με τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά υποβάλλεται και  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ)i σύμφωνα 
µε το άρθρο 79 του ν. 4412/16, , συμπληρωμένο  (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ και Δi ) 
,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ και   Δi  ) , ΜΕΡΟΥΣ IV (α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
 ) ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που απαιτούνται από 

τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία ΕΕΕΣ   και υποβάλλεται µε την παρακάτω διαδικασία:  

(1) Η αναθέτουσα αρχή:  

(α) ∆ημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) μέσα από  

την  ιστοσελίδα:  https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ για την 

συγκεκριμένη διακήρυξη.  

(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.  

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» µε κάποιο 

γνωστό πρόγραµµα που έχουμε στους Η/Υ).  
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Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.  

(2) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:  

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗ∆ΗΣ, να το  αποθηκεύσει στον Η/Υ του και 

να µμεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el.  

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το 

αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗ∆ΗΣ.  

 (β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν 

καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. 

Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.  

 (γ) Επιλέγει  «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη µορφή και είναι πλέον δυνατή η 

εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft 

Windows, το ΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη 

 λειτουργία εκτύπωσης PDF).  ∆ιαφορετικά,  µπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε 

πρόγραµµα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή 

Linux, το eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλοµετρητή.  

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόµη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην 

ιστοσελίδα).  

(ε) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε µορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της 

προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής.  

Σημείωση1: Η υποχρέωση υποβολής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης ( ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 

παρ 4 Ν.4412/16 ,περί μη έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για τους λόγους α-στ του 

άρθρου 73Ν.4412/16, αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  
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