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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

Την επανάληψη, µε τροποποίηση των όρων της διακηρύξεως, κατόπιν άγονου 

αποτελέσµατος, του δηµόσιου συνοπτικού διαγωνισµού για την επιλογή 

αναδόχου 

προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

µε σκοπό την κάλυψη αναγκών των αυτοκινήτων οχηµάτων και µηχανηµάτων 

των Υπηρεσιών του ∆ήµου, 

εκτιµώµενης αξίας  70.207,56 Ευρώ 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) 

τους όρους της παρούσας και 

καλεί 

τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την 

ανάδειξη αναδόχου της ως άνω προµήθειας. 
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Άρθρο 1 (Περιγραφή προµήθειας) 

Ο διαγωνισµός αφορά την προµήθεια  λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) για τις 

ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου Λαρισαίων για το έτος 2018, σύµφωνα µε τα 

περιγραφόµενα στην υπ’ αριθ. 34210/2018, Μελέτη του Παραρτήµατος Α,  που συνέταξε 

το Τµήµα Επιµέλειας Επισκευών & Ανταλλακτικών, της ∆ιεύθυνσης Αµαξοστασίου και η 

οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 

Υποβολή προσφοράς µπορεί να υποβληθεί µόνο για το σύνολο των προς 

δηµοπράτηση ειδών. 

Άρθρο 2 (Τρόπος, τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού) 

Ο διαγωνισµός θα είναι µειοδοτικός µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη από 

οικονοµικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής στο σύνολο της προµήθειας, και 

θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Αµαξοστάσιο του ∆ήµου Λαρισαίων, (9ο χλµ. Π.Ε.Ο. Λάρισας 

Θεσσαλονίκης, ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου), στις 25/10/2018, ηµέρα Πέµπτη, ενώπιον της 

αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

Ώρα έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται η 10:00 π.µ. 

Εάν ο διαγωνισµός δεν καταστεί δυνατόν να διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόµενη 

ηµεροµηνία θα επαναληφθεί την επόµενη εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα. 

Άρθρο 3 (∆ικαιούµενοι συµµετοχής) 

Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς και 

κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών τα οποία είναι εγκατεστηµένα α) σε κράτος – µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) 

ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτ. γ & δ, της παρ. 1, του άρθ. 25, του ν. 4412/2016. 

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο 

διαγωνιζόµενο σχήµα είτε ως µεµονωµένη επιχείρηση είτε ως µέλος αντίστοιχης 

κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από την διαδικασία όλοι οι 

διαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση των οποίων συµµετέχει το αυτό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 

Άρθρο 4 (∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τρόπος υποβολής προσφορών) 

Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆). 

Το ΤΕΥ∆ υπογράφεται από το φυσικό/ά πρόσωπο/α, τα οποία είναι µέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύµφωνα µε το 

ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονοµικό φορέα, 

συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού 
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χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισµό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15 

Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) 

Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύµφωνα µε τα παραπάνω έχουν 

υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥ∆, υπογράφουν στο Μέρος VI «Τελικές 

δηλώσεις» του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥ∆, 

σύµφωνα µε το υπόδειγµα που περιέχεται στο συνηµµένο Παράρτηµα Β. 

Για να νοµικά πρόσωπα υπόχρεοι στην υπογραφή του ΤΕΥ∆ είναι: 

- οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων εταιρειών (ΟΕ & ΕΕ), 

- οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), 

- ο διευθύνων σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

των ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ), 

- ο πρόεδρος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών, 

- σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόµιµοι εκπρόσωποι του νοµικού προσώπου. 

Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή η υποβολή του ΤΕΥ∆ µε µόνη την υπογραφή 

του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στο ν. 4497/17, άρθ. 107, περίπτ. 13. 

2. Τεχνική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, συνταγµένη σύµφωνα µε 

τις απαιτήσεις της υπ’ αριθ. 34210/2018, Μελέτη του Παραρτήµατος Α. 

3. Οικονοµική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, συνταγµένη 

σύµφωνα µε το υπόδειγµα που περιέχεται στο συνηµµένο Παράρτηµα Α. 

Η προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαµβάνει τις υπέρ 

τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη  επιβάρυνση για την εκτέλεση της προµήθειας. 

Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά είδος 

σύµφωνα µε το υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς του Παραρτήµατος Α. 

Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει τη συµφερότερη από 

οικονοµικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής για το σύνολο της 

προµήθειας. 

Οι προσφορές των συµµετεχόντων οικονοµικών φορέων είναι έγγραφες και 

υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, πάνω στον οποίο 

αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. 

β) Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής. 

γ) Ο τίτλος της σύµβασης. 

δ) Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής 

προσφορών). 
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ε) Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. 

Ο φάκελος προσφοράς κάθε συµµετέχοντα οικονοµικό φορέα περιλαµβάνει επί ποινή 

αποκλεισµού:  

α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, µε την ένδειξη 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής». 

β)  Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, µε την ένδειξη 

«Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 

γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, µε την ένδειξη 

«Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της 

προσφοράς. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό 

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

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

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 (συµπεριλαµβανοµένης της 

κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης καθώς και ο εκπρόσωπος 

/συντονιστής αυτής. 

Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στο γενικό 

πρωτόκολλο του ∆ήµου (Τµήµα Υποστήριξης και Πρωτοκόλλου), Ίωνος ∆ραγούµη 1, 1ος 

όροφος µέχρι την Τετάρτη, 24/10/2018 µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΦΑΚΕΛΟΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ». Επίσης, µπορεί να κατατίθενται και απ' ευθείας 

στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και από ώρα 9:30 

π.µ. µέχρι 10:00 π.µ., στη ∆/νση Αµαξοστασίου, 9ο χλµ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Θεσ/νίκης, 

ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου, από εκπρόσωπο του οικονοµικού φορέα. 

Άρθρο 5 (Χρόνος ισχύος προσφοράς) 

Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα οικονοµικό φορέα, στον 

διαγωνισµό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97, του ν. 4412/2016, για διάστηµα τεσσάρων 

(4) µηνών, από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών (άρθ. 

97, παρ. 4, ν. 4412/2016). 

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφ’ όσον αυτό ζητηθεί από την 

αρµόδια Υπηρεσία πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο, για χρονικό διάστηµα 

τεσσάρων (4) µηνών (άρθ. 97, παρ. 2, ν. 4412/2016). 
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Άρθρο 6 (Εγγυήσεις) 

� Εγγύηση συµµετοχής 

∆εν προβλέπεται εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη 

νοµοθεσία (άρθ. 72, παρ. 1, περιπ. α, του ν. 4412/2016). 

� Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να 

καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για 

ποσό ίσο µε το 5%, της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.  

Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 4, 

του άρθ. 72, του ν. 4412/2016 (Α΄147).  

Η ως άνω αναφερόµενη εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέλη της 

Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ν. 

2513/97) και έχουν, σύµφωνα µε το νόµο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωµα αυτό. 

Η εγγυήσεις µπορεί να εκδίδονται και από το Ταµείο Μηχανικών & Εργοληπτών 

∆ηµοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.∆.Ε.).  

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. Επίσηµη θεωρείται η 

µετάφραση που πληροί τους όρους του άρθρου 9 της διακήρυξης.  

� Ως εγγύηση µπορεί να κατατεθεί και γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του 

∆ήµου Λαρισαίων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.  

� ∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα. Σε 

περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών 

της ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών.  

Άρθρο 7 (∆ικαιολογητικά κατακύρωσης) 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων την χαµηλότερη τιµή στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει, εντός προθεσµίας δέκα (10) 

ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του, σε σφραγισµένο 

φάκελο τα κάτωθι αναφερόµενα έγγραφα τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από 

το αρµόδιο όργανο (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού).  

Τα απαιτούµενα έγγραφα που πρέπει να προσκοµισθούν είναι τα εξής:  

α. Συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το 

γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή, εάν συµµετέχουν στο 

διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους. 
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β. Εφόσον ο διαγωνιζόµενος έχει τη µορφή νοµικού προσώπου (εταιρείας), στα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης συµπεριλαµβάνονται:  

- Τα φύλλα των εφηµερίδων της κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) στα οποία 

δηµοσιεύθηκαν το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το 

τελευταίο κωδικοποιηµένο καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από το 

διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.  

- Το τελευταίο καταστατικό θεωρηµένο από το πρωτοδικείο ή νόµιµα 

επικυρωµένο καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρηµένες ή 

επικυρωµένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε.  

Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα 

ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας, 

πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νοµίµως 

εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.  

Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως 

τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσµεύουν µε την υπογραφή 

τους, πρέπει να προσκοµίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόµιµη 

εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισµό.  

γ. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήµατα της παρ. 1, του άρθ. 73, 

του ν. 4412/2016 (Α΄147).  

Για να νοµικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι:  

- οι διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε.,  

- οι διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και των Ι.Κ.Ε.  

- ο διευθύνων σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

των Α.Ε.,  

- ο πρόεδρος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών,  

- σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόµιµοι εκπρόσωποι του νοµικού προσώπου.  

Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά 

στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία από 

την οποία διέπονται.  

Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος 

για το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υποβάλλεται από αυτόν 

υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8, του ν. 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η 

νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται µε σαφήνεια τα 
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αδικήµατα αυτά. Η Επιτροπή  διαγωνισµού µπορεί σε κάθε περίπτωση να 

ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών 

αποφάσεων.  

δ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, ότι είναι ενήµεροι ως 

προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.  

∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας:  

- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς 

κύριας ασφάλισης,  

- αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό 

οργανισµό,  

- σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι 

ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς,  

- σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το 

νοµικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την 

εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία.  

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να 

προσκοµίσουν, µαζί µε το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής 

ενηµερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται 

οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούµενος. Η ακρίβεια των 

στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώµατος αυτής από το νόµιµο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης.  

ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής 

τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 

οργανώσεις, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.  

στ. Ένορκη βεβαίωση στην οποία να δηλώνονται οι πράξεις επιβολής προστίµου για 

παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που εκδόθηκαν σε βάρος του 

διαγωνιζόµενου εντός χρονικού διαστήµατος δύο (2) ετών πριν από την 

ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων 

συµµετοχής (άρθ. 80, παρ. 2, περίπτ. γ, ν. 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε µε την 

παρ. Α.2 του άρθ. 39, του ν. 4488/2017).  

Άρθρο 8 (Αντίγραφα) 

Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη, εκτός των εγγυήσεων και των 

υπευθύνων δηλώσεων που κατατίθενται στο πρωτότυπο, υποβάλλονται είτε στην 
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πρωτότυπη µορφή τους είτε σε µορφή απλού (µη επικυρωµένου), ευκρινούς 

φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο, εφόσον πρόκειται για 

έγγραφα που έχουν εκδοθεί από το δηµόσιο, τους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθµού και από τα 

νοµικά τους πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις τους, από τα Ν.Π.∆.∆., τα δικαστήρια όλων των 

βαθµών, τα Ν.Π.Ι.∆. που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς 

πόρους σε ποσοστό 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους και από τις 

δηµόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισµούς του άρθ. 1, του ν. 3429/2005.  

Γίνονται επίσης δεκτά: 

α) Τα απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον 

τα αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

β) Τα απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο όσων ιδιωτικών εγγράφων 

φέρουν θεώρηση από τις ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς. 

γ) Τα απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, εφόσον 

τα αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Ο ∆ήµος Λαρισαίων υποχρεούται να ασκήσει δειγµατοληπτικό έλεγχο των απλών 

φωτοαντιγράφων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας 

ισχύουν οι ειδικές για τα αποδεικτικά αυτά διατάξεις.  

Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρµόζεται η Σύµβαση της 

Χάγης του 1961 (κυρωθείσα στην Ελλάδα µε το ν. 1497/84), πρέπει να φέρουν τη σχετική 

επισηµείωση – apostille επί του σώµατος του εγγράφου ή σε πρόθεµα.  

Τα αντίγραφα των φύλλων της εφηµερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται 

επικύρωση.  

Τα δικαιολογητικά του διαγωνισµού που είναι γραµµένα σε ξένη γλώσσα πρέπει να 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 

Άρθρο 9 (Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων) 

Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον:  

- έχουν µεταφραστεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 

του Κώδικα ∆ικηγόρων ή  

- έχουν µεταφραστεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας 

στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της 

χώρας αυτής στην Ελλάδα ή  

- έχουν µεταφραστεί και επικυρωθεί από τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου 

Εξωτερικών ή από ορκωτούς µεταφραστές του ν. 3712/2008 ή από πτυχιούχους 

µεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστηµίου. 
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Άρθρο 10 (Ενστάσεις) 

Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της 

πράξης κατακύρωσης και των λοιπών εκτελεστών πράξεων της Οικονοµικής Επιτροπής, 

υπό τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθ. 127, του ν. 

4412/2016 (Α΄147).  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, 

η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 

Άρθρο 11 (∆ιάρκεια και τροποποίηση της σύµβασης) 

Η χρονική διάρκεια της συµβάσεως ορίζεται σε 12, µήνες, από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της, µε δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) µήνες χωρίς όµως υπέρβαση 

του προϋπολογισθέντος ποσού. 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της βάσει του άρθ. 132, του ν. 

4412/2016. 

Άρθρο 12 (Τρόπος πληρωµής) 

Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ στο 100% της αξίας του εκάστοτε τιµολογίου ή άλλου 

ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

άρθ. 200, του ν. 4412/2016, εφ’ όσον, δεν διαπιστωθεί απόκλισης ως προς τα 

συµφωνηθέντα. 

Η αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται στην εξόφληση του αναδόχου εντός χρονικού 

διαστήµατος εξήντα (60) ηµερών από της παραλαβής αυτών και της εκδόσεως τιµολογίων 

και προσκοµίσεως όλων των απαραίτητων για την πληρωµή δικαιολογητικών (άρθ. 75-80 

& 90, ν. 4446/2016, και το υπ’ αριθ. 2/45136/0026/01.06.2017, έγγραφο του Υπ. Οικ.) 

Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής από την αναθέτουσα Αρχή, πέραν του ως 

άνω αναφεροµένου χρονικού διαστήµατος, και µόνο για το υπόλοιπο οφειλόµενο ποσό, ο 

ανάδοχος δικαιούται να κινήσει διαδικασία καταβολής των νοµίµων κάθε φορά τόκων 

υπερηµερίας. 

Οποιοσδήποτε άλλος όρος, που τυχόν αναφέρεται στις οικονοµικές προσφορές 

σχετικά µε τον τρόπο ή χρόνο πληρωµής – εξόφλησης της αξίας των ειδών ή και άλλες 

πιθανές ρήτρες, σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωµής από την αναθέτουσα Αρχή, 

δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν ούτε θεµελιώνει δικαίωµα στον ανάδοχο έναντι της αναθέτουσας 

Αρχής. 

Άρθρο 13 (Κρατήσεις) 

Στη συµβατική αξία εκτέλεσης της προµήθειας, εκτός του Φ.Π.Α., γίνεται 

παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σε ποσοστό 4%. Οι κρατήσεις επιβαρύνουν τον 

ανάδοχο. 
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Επίσης, επιβάλλεται: 

α) κράτηση σε ποσοστό 0,06% επί της συµβατικής αξίας (πλην Φ.Π.Α.) υπέρ της 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, που παρακρατείται από την 

αναθέτουσα αρχή κατά την κάθε πληρωµή. Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και Ο.Γ.Α. 

χαρτοσήµου 3,6%. 

β) κράτηση σε ποσοστό 0,06% επί της συµβατικής αξίας (πλην Φ.Π.Α.) υπέρ της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που παρακρατείται από 

την αναθέτουσα Αρχή κατά την κάθε πληρωµή. Η κράτηση υπέρ της Αρχής 

υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου 3,6%. 

Η δαπάνη δηµοσίευσης της διακηρύξεως, αρχικής ή/και επαναληπτικής, βαρύνουν 

τον ανάδοχο και θα καταβληθούν σε κάθε περίπτωση από την αναθέτουσα Αρχή. 

Άρθρο 14 (Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου) 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: 

α) Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που 

ορίζεται στην ειδική πρόκληση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε 

το άρθ. 106 του ν. 4412/2016. 

β) Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη  

Σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει από αυτήν εφόσον, δεν 

φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά είδη ή δεν επισκεύασε ή 

συντήρησε αυτά, µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 

δόθηκε. 

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. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία 

υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 

που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει 

στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (άρθ. 204 ν. 4412/16). 
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Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο 

προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 

κατά περίπτωση. 

β) 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. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο 

άρθ. 74. 

Σε περίπτωση Ένωσης προµηθευτών, οι οποιεσδήποτε κυρώσεις επιβάλλονται 

αναλογικά σε όλα τα µέλη της Ένωσης. 

Άρθρο 15 (Επίλυση διαφορών, εφαρµοστέο δίκαιο) 

Η σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που 

ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της 

σύµβασης ή εξ αφορµής της, η αναθέτουσα Αρχή και ο οικονοµικός φορέας καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυση των διαφορών, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής 

πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά, που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, και του π.δ. 39/2017. 

Άρθρο 16 (Λοιπές ρυθµίσεις) 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του 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. 4412/2016. 

Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρµογή οι 

διατάξεις του ν. 4412/2016 καθώς και οι λοιπές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας όπως 

ισχύουν. 

Άρθρο 17 (∆ηµοσίευση) 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 

του ∆ηµαρχιακού καταστήµατος του ∆ήµου Λαρισαίων και στο δικτυακό του τόπο 

www.larissa-dimos.gr, θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Προγράµµατος «∆ι@ύγεια» 

www.diavgeia.gov.gr σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄112) για την 

«Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 





Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων)  

Σελίδα 14 από 96 

 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια”» και θα 

δηµοσιευθεί σε µία τοπική ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα. 

Ολόκληρη η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) www.promitheus.gov.gr σύµφωνα µε το άρθ. 11, του ν. 

4013/11, καθώς και στην ιστοσελίδα www.larissa-dimos.gr, του ∆ήµου Λαρισαίων. 

Άρθρο 18 (∆ιατάξεις, συµβατικά έγγραφα) 

Συµβατικά έγγραφα κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα:  

α. Η διακήρυξη του διαγωνισµού και η περίληψή του. 

β. Η υπ’ αριθ. 34210/2018, Μελέτη του Παραρτήµατος Α. 

γ. Το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του Παραρτήµατος Β. 

δ. Η οικονοµικής προσφορά του αναδόχου. 

Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α/147).  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ (∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ) 

Ενδεικτικού Προϋπολογισµού #70.207,56 €# (µε Φ.Π.Α.) 

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προµήθεια λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) για 

το έτος 2018, αρχής γεννωµένης από της υπογραφής της συµβάσεως. 

Η µελέτη συντάχτηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του 4412/2016, 

λαµβάνοντας υπ’ όψιν της τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

Τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των προς προµήθεια ειδών θα είναι σύµφωνα 

µε τα επισυναπτόµενα τεύχη της παρούσας συγγραφής. 

Οι ενδεικτικές τιµές των προς προµήθεια ειδών προέκυψαν κατόπιν έρευνα στο 

ελεύθερο εµπόριο και προγενέστερων συµβάσεων της αναθέτουσας Αρχής. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., εκτιµάται στο ποσόν 

των εβδοµήντα χιλιάδων διακοσίων επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτών #70.207,56 €# και 

πρόκειται να καλύψει ανάγκες χρονικού διαστήµατος ενός (1) έτους µε δυνατότητα 

παράτασης έως τρεις (3) µήνες χωρίς, όµως, υπέρβαση της προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

Η χρηµατοδότηση της δαπάνης προβλέπεται να γίνει από τον τακτικό προϋπολογισµό. 

Η σύναψη της συµβάσεως για την εκτέλεση της προµήθειας θα προκύψει κατόπιν της 

διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού και µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάση τιµής. 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

& ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ (∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ) 

Ενδεικτικού Προϋπολογισµού #70.207,56 €# (µε Φ.Π.Α.) 

Άρθρο 1ο  (Αντικείµενο προµήθειας – Χρηµατοδότηση – Κριτήριο κατακύρωσης – 
Τρόπος υποβολής προσφοράς) 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 

διακηρύξεως και των διατάξεών της, µε την οποία θα διενεργηθεί η διαγωνιστική διαδικασία 

και αφορά τον καθορισµό των απαιτήσεων των προς προµήθεια ειδών µε σκοπό την κάλυψη 

αναγκών των Υπηρεσιών του ∆ήµου Λαρισαίων. 

Ειδικότερα, σχετίζεται µε την προµήθεια ειδών όπως: α) λιπαντικών υγρών κινητήρων, 

β) υδραυλικών συστηµάτων, γ) γραναζοκιβωτίων, δ) µειωτήρων, ε) αποσβεστήρων, στ) 

διαφορικών, ζ) ένσφαιρων τριβέων η) πλαισίων, θ) συστηµάτων διεύθυνσης ι) κεντρικών 

συστηµάτων λίπανσης, ια) κοπτικών εργαλείων, καθώς και αντιψυκτικών – αντιθερµικών 

υγρών. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ανέρχεται στο 

ποσόν των εβδοµήντα χιλιάδων διακοσίων επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτών #70.207,56 €# 

και πρόκειται να καλύψει ανάγκες χρονικού διαστήµατος ενός (1) έτους. 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου 

για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) και των οδηγιών αυτού περί των διαδικασιών σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων, τα προς προµήθεια είδη αναφέρονται στον κωδικό CPV: 24951000-5 

(Γράσα και λιπαντικά) 

Η συνολική δαπάνη βαρύνει και θα καλυφθεί από τους κάτωθι αναφερόµενους κωδικούς 

αριθµούς εξόδων (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λαρισαίων για το έτος 2018: 

20.6641.30002 & 70.6641.80002 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ». 

Η εν λόγω προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους και ανταποδοτικά τέλη του 

αναθέτουσας Αρχής. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά  βάση τιµής. 
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Οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς µπορούν να υποβάλλουν προσφορά µόνο για το 

σύνολο των προς προµήθεια ειδών. 

Προσφορές για µέρος των αναφεροµένων ειδών δεν γίνονται αποδεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Άρθρο 2ο  (Υποχρεώσεις αναδόχου – Εγγύηση ποιότητας – Απόρριψη συµβατικών 
υλικών – Αντικατάσταση) 

Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυάται ότι τα προσφερόµενα είδη 

είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές τις 

αναφερόµενες στην παρούσα µελέτη, πρόσφατης παραγωγής (τελευταίου εξαµήνου), 

απαλλαγµένα από ξένες προς την ιδιότητά τους ύλες, και κατάλληλα από κάθε πλευρά για 

χρήση. 

Σε περίπτωση που τα υπό παραλαβή προϊόντα δεν πληρούν τους όρους της 

προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς, τότε αυτά δεν θα 

παραληφθούν, και ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει σύµφωνα µε τους όρους 

της σύµβασης και της προσφοράς. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της αρµόδιας 

Υπηρεσίας κάθε προµηθευµένο είδος µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, αφότου 

διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. 

Οι δαπάνες επιστροφής και αντικατάστασής βαρύνουν τον ανάδοχος. 

Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή - εφ' όσον απαιτηθεί - η 

αντικατάστασή τους µε άλλα που να πληρούν επακριβώς τους όρους της σύµβασης και της 

προσφοράς, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

Εφ’ όσον από τη χρήση του ακατάλληλου προϊόντος προκληθεί φθορά στο 

µηχανολογικό εξοπλισµό των Υπηρεσιών της αναθέτουσας Αρχής,  ο προµηθευτής 

υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε 

από το ακατάλληλο προϊόν. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλου 

προϊόντος, κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. 

Άρθρο 3ο (Αποδεικτικά συµµόρφωσης – Υπεύθυνες δηλώσεις) 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό προµήθειας πετρελαιοειδών θα υποβάλλουν επίσης 

τα παρακάτω:  

1. Το επισυναπτόµενο Φύλλο Συµµόρφωσης, των τεχνικών προδιαγραφών, 

συµπληρωµένο, σφραγισµένο και υπογεγραµµένο από τον προσφέροντα. Το εν 

λόγω έντυπο θα συµπεριληφθεί στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς και θα 

υποβληθεί µαζί µε όλα τα προβλεπόµενα έντυπα του 

2. Τα ∆ελτία δεδοµένων ασφαλείας (MSDS) στην ελληνική γλώσσα. 

3. Τα Τεχνικά ∆ελτίο Προϊόντος (TDS) στην ελληνική γλώσσα. 
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4. Τα Πιστοποιητικά του Γενικού Χηµείου του Κράτους, και των εγκεκριµένων οίκων, 

κατά περίπτωση. 

5. Τις Βεβαιώσεις Συµµετοχής σε συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 

λιπαντικών ελαίων & συσκευασιών. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8, (ν. 1599/1986) ότι: 

i. Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και χωρίς καµία επιφύλαξη όλους τους 

όρους της παρούσας µελέτης (ΑΠ/34210/2018) και των τεχνικών προδιαγραφών 

αυτής. 

ii. Έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαµβάνει την παράδοση, επί 

εδάφους, των συµβατικών ειδών. 

7. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται: 

i. Η χώρα προέλευσης των λιπαντικών και λοιπών ειδών, ο παραγωγός και το 

εργοστάσιο παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης των προϊόντων, η 

διεύθυνση του παραγωγού και του τόπου εγκατάστασης και λειτουργίας του 

εργοστασίου. 

ii. Ότι πληρούν τις προδιαγραφές της υπ’ αριθ. ΑΠ/34210/2018 Μελέτης. 

iii. Ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι τέσσερις (4) µήνες µε δυνατότητα 

παράτασης, εφ’ όσον ζητηθεί, για ακόµη τέσσερις (4) µήνες. 

iv. Ότι ο χρόνος παράδοσης δεν θα υπερβαίνει τις  πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 

v. Ότι θα ενηµερώνει την αρµόδια Υπηρεσία τρεις (3) κατ’ ελάχιστον εργάσιµες 

ηµέρες προ του ορισθέντος χρόνου παράδοσης. 

vi. Ότι παραµένουν αναλλοίωτα τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια αποθήκευσης στις 

αποθήκες της αναθέτουσας Αρχής. 

vii. Ότι είναι απαλλαγµένα από καρκινογενείς ή πιθανούς προς καρκινογένεση 

παράγοντες και δε θα προκαλούν, άµεσα, δυσµενείς επιδράσεις στην υγεία του 

προσωπικού εφ’ όσον χρησιµοποιούνται µε τον προβλεπόµενο, στα ∆ελτία 

∆εδοµένων Ασφαλείας,  τρόπο. 

viii.  ‘Ότι έχουν έγκριση για την παραγωγή ή/και τη διακίνηση είτε στην Ελλάδα είτε 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) 

ix. Ότι η συσκευασία είναι όµοια µε αυτή του εµπορίου, και δεν θα επιτρέπει την 

αλλοίωσης του περιεχοµένου τους από διάβρωση ή άλλα προβλήµατα 

Άρθρο 4ο (Χρόνος – Τρόπος παράδοσης / παραλαβής) 

Τα προς προµήθεια είδη θα παραδίδονται ελεύθερα των οποίων η παραλαβή θα 

ολοκληρωθεί εντός τριών (3) το πολύ δόσεων κατόπιν εντολής της αρµόδιας Υπηρεσίας, της 

αναθέτουσας Αρχής, στην οποία θα διευκρινίζεται τόσο το είδος της παραδοθείσας 

ποσότητας όσο και ο επιµερισµός της σε συγκεκριµένα τιµολόγια, εφ’ όσον είναι απαραίτητο, 

καθώς και ο τόπος παράδοσης (∆ηµοτικό Αµαξοστάσιο ή Υπηρεσία Πρασίνου). 
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Ο χρόνος παράδοσης, από την ηµεροµηνία της έγγραφης παραγγελίας, δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες και αρχίζει από την έναρξη ισχύος της συµβάσεως 

και δεν σχετίζεται µε την έκδοση σχετικών δικαιολογητικών ατέλειας (όπου απαιτούνται) για 

τα οποία πρέπει έγκαιρα να φροντίσει ο ανάδοχος. 

Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που 

ορίζει µεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία, που εκτελεί την προµήθεια, για την 

ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει τα προς προµήθεια είδη, τρεις (3) εργάσιµες 

ηµέρες νωρίτερα, από τον ορισθέν χρόνο παράδοσης. 

Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών, θα γίνεται µε δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα πραγµατοποιείται κάθε φορά από 

τριµελή Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 208, του ν. 4412/2016.  

Η προσωρινή παραλαβή των ειδών θα γίνεται από αρµόδια Επιτροπή ύστερα από 

µακροσκοπικό έλεγχο, µέσα σε χρόνο τριών (3) ηµερών από την παράδοση των ειδών.  

Η οριστική παραλαβή και η έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου θα γίνετε µέσα σε χρόνο 

πέντε (5) ηµερών από την παράδοση των ειδών. 

Κατά τη διάρκεια παραλαβής καλείται να παραστεί, αν το επιθυµεί, ο προµηθευτής ή 

εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του. 

Άρθρο 5ο (Κυρώσεις εκπρόθεσµης παράδοση) 

Σε περίπτωση που προϊόντα, των προς προµήθεια ειδών, παραδοθούν ή 

αντικατασταθούν µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου επιβάλλονται κυρώσεις κατά τα 

οριζόµενα στο άρθ. 207, του ν. 4412/2016. 

Οι εν λόγω κυρώσεις υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, οι κυρώσεις (πρόστιµο, τόκοι) επιβάλλονται 

αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης. 

Άρθρο 6ο (Ασφάλιση προµηθευµένων ειδών) 

Εφ’ όσον απαιτηθεί να ασφαλιστούν τα προς προµήθεια είδη, αυτό θα γίνει µε µέριµνα, 

δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου σε ασφαλιστική εταιρεία πρώτης τάξης για κάθε είδους 

κίνδυνο, µέχρι την ηµέρα προσωρινής παραλαβής αυτών από την αναθέτουσα Αρχή όπως 

προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία (άρθ. 210, ν. 4412/2016). 

Άρθρο 7ο (Ανωτέρα βία) 

Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες 

από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 

εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
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Σε περίπτωση που ο προµηθευτής µέσα στην ανωτέρω προθεσµία δεν αναφέρει τα 

περιστατικά και δεν προσκοµίσει τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του 

δικαιώµατος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

Άρθρο 8ο (∆ειγµατοληπτικός έλεγχος – Εργαστηριακές εξετάσεις) 

Οι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι διενεργούνται από το Γενικό Χηµείο του Κράτος (Γ.Χ.Κ.) ή 

από οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που ανήκει στο δηµόσιο τοµέα, ανάλογα µε την φύση του 

προς προµήθεια υλικού και την µορφή του ελέγχου του. 

Το κόστος του δειγµατοληπτικού ελέγχου βαρύνει τον προµηθευτή. 

Άρθρο 9ο  (Προέλευση ειδών – Έγκριση – ∆ιαχείριση) 

Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του: 

i. Τη χώρα προέλευσης των συµβατικών ειδών. 

ii. Τον παραγωγό και το εργοστάσιο παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης των 

προϊόντων. 

iii. Την διεύθυνση του παραγωγού και του τόπου εγκατάστασης και λειτουργίας του 

εργοστασίου. 

Προσφορά στην οποία δεν υπάρχουν οι παραπάνω αναφορές, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Τα προσφερόµενα είδη επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να έχουν λάβει την σχετική 

έγκριση για παραγωγή ή διακίνηση είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) από 

ανάλογο φορέα ενώ θα είναι ενταγµένα σε σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης. 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

& ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

Ελέγχθηκε 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

& ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΛΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

Θεωρήθηκε 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ (∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ) 

Ενδεικτικού Προϋπολογισµού #70.207,56 €# (µε Φ.Π.Α.) 

Άρθρο 1ο 
(Σκοπός)  

Σκοπός της παρούσας συγγραφής είναι η περιγραφή και η δηµοσίευση των ελάχιστων 

απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών που προβλέπονται για την κάλυψη των αναγκών 

των Υπηρεσιών του ∆ήµου Λαρισαίων σύµφωνες µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του 

4412/2017. 

Αναλυτικότερα σχετίζεται µε την προµήθεια των ειδών των περιγραφοµένων στην 

Ε.Σ.Υ., άρθ. 1, της οποίας η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 

εβδοµήντα χιλιάδων διακοσίων επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτών #70.207,56 €# και 

πρόκειται να καλύψει ανάγκες χρονικού διαστήµατος ενός (1) έτους. 

Άρθρο 2ο (Βιβλιογραφία) 

Για τη σύνταξη των προδιαγραφών λήφθηκαν υπόψη: 

1. Οι προδιαγραφές λιπαντικών των Τεχνικών Εγχειριδίων των οχηµάτων και 

µηχανηµάτων των Υπηρεσιών του ∆ήµου Λαρισαίων. 

2. Οι καθοριζόµενες από το Γενικό Χηµείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) προδιαγραφές µε τις: 

� Α.Χ.Σ. 12/1995/95 (Β΄471/95) – «Προδιαγραφές βαλβολινών»). 

� Α.Χ.Σ. 374/2004/01 (Β΄122/01) – «Γράσα οχηµάτων – Προδιαγραφές και µέθοδοι 

ελέγχου»). 

� Α.Χ.Σ. 2461/2002/02 (Β΄1214/02) – «Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση 

επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 1999/45/Ε.Κ. του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και της Οδηγίας 2001/60/Ε.Κ. της 

Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας»). 

� Α.Χ.Σ. 526/2004/05 (Β΄630/05) – «Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και µέθοδοι ελέγχου 

των λιπαντικών µηχανών εσωτερικής καύσης»). 

� Α.Χ.Σ. 925/1981 (Β΄48/82)  - «Προδιαγραφές και µέθοδοι εξετάσεως αντιπηκτικών 

υγρών»). 

Ως και κάθε άλλη νεώτερη διάταξη. 
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3. Ο νέος κανονισµός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέµατα περιβάλλοντος και 

χηµικών ουσιών (REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). 

Άρθρο 3ο (Προδιαγραφές) 

Τα λιπαντικά είδη: 

i. Θα είναι οµοιογενή µίγµατα καθαρά και διαυγή και δεν θα περιέχουν νερό ή άλλες 

ξένες ύλες. 

ii. Θα πληρούν τις προδιαγραφές τις αναφερόµενες στα Τµήµατα 1, έως 19, του 

παρόντος τεύχους. 

iii. Θα διαθέτουν, κατά περίπτωση, πιστοποιητικά του Γ.Χ.Κ., ή και άλλων διεθνώς 

αναγνωρισµένων κρατικών ή ιδιωτικών φορέων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 

(ιδρύµατα, εργαστήρια, ερευνητικά ινστιτούτα κ.ά) από τα οποίο να προκύπτει ότι 

καλύπτονται οι προδιαγραφές των ως άνω αναφεροµένων Τµηµάτων της 

παρούσας. 

iv. Θα διαθέτουν σήµανση «CE» εκτός αν το προϊόν εξαιρείται της υποχρέωσης αυτής 

από τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ε.Ε. 

v. Θα προέρχονται από κλάσµατα πετρελαίου, συνθετικές ενώσεις ή/και από 

συνδυασµό των δύο. 

vi. Θα είναι βιοαποικοδοµήσιµα, για όσα εξ αυτών αναφέρεται στην παρούσα 

συγγραφή. 

vii. Θα πρέπει να µπορούν να πραγµατοποιούν µια ευρεία σειρά λειτουργιών κάτω από 

ποικίλες συνθήκες λειτουργίας διατηρώντας την σταθερότητά τους και την 

ρευστότητά τους σε µοριακό επίπεδο τόσο σε υψηλές  όσο και σε χαµηλές 

θερµοκρασίες αποφεύγοντας την υπερθέρµανση, την εξάτµιση ή την 

γαλακτωµατοποίηση και κάνοντας χρήση διαφόρων πρόσθετων όπως: 

1. Καθαριστικά / ∆ιασκορπιστικά µε σκοπό τη διατήρηση της καθαρότητας του 

κινητήρα, κατακρατώντας τις ουσίες που µπορεί να τον µολύνουν εµποδίζοντας 

να εισχωρήσουν σε ζωτικά µέρη του κινητήρα.  

2. Αναστολείς ∆ιάβρωσης και Σκωρίασης έτσι ώστε να επιτευχθεί προστασία της 

µηχανής από το νερό και τα οξέα που σχηµατίζονται από τα παραπροϊόντα της 

καύσης. 

3. Αντιοξειδωτικά για την αναστολή της οξείδωσης, η οποία µπορεί να επιδράσει 

στην ελάττωση του πάχους του λιπαντικού και το σχηµατισµό "λάσπης".  

4. Αντιφθορικά για τον σχηµατισµό µεµβράνης επί των µεταλλικών επιφανειών 

αποτρέποντας την επαφή µετάλλου µε µέταλλο. 

5. Αντιαφριστικά για την αποφυγή κενών λίπανσης σε επίµαχα σηµεία του κινητήρα 

όπως τα ρουλεµάν, αποτρέποντας την δηµιουργία αφρού.   
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6. Βελτιωτικά – Τροποποιητικά ∆είκτη Ιξώδους και Ταπεινωτές Σηµείου Ροής 

βελτιώνοντας τα χαρακτηριστικά ροής των λιπαντικών κινητήρων κ.λπ. 

Τα προαναφερθέντα πρόσθετα δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τους καταλύτες των 

κινητήρων, όταν πρόκειται για λιπαντικά κινητήρων, ή τους αισθητήρες οξυγόνου 

αυτών. 

Επίσης. 

Θα είναι πρόσφατης παραγωγής (τελευταίου εξαµήνου) και θα πρέπει να παραµένουν 

αναλλοίωτα τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια αποθήκευσης στις αποθήκες της αναθέτουσας 

Αρχής. Αυτό θα δηλώνεται ρητά στην προσφορά. 

Θα είναι απαλλαγµένα από καρκινογενείς ή πιθανούς προς καρκινογένεση παράγοντες 

και δε θα προκαλούν, άµεσα, δυσµενείς επιδράσεις στην υγεία του προσωπικού όταν 

χρησιµοποιούνται µε τον προβλεπόµενο τρόπο . – Α.Χ.Σ. 378/1994/94 (Β΄705), Α.Χ.Σ. 

265/2002/02 (Β΄1214) ως και κάθε άλλη νεώτερη διάταξη. 

Σηµειώνεται ότι: 

1. Τα λιπαντικά θα πρέπει, να έχουν έγκριση για την παραγωγή ή/και τη διακίνησή 

τους στην Ελλάδα/Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) από ανάλογο φορέα. 

2. Θα είναι ενταγµένα σε σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης. 

Άρθρο 4ο (Ειδικοί όροι) 

Η συσκευασία θα πρέπει να είναι όµοια µε αυτή του εµπορίου άνευ οικονοµικής 

επιβαρύνσεως. 

Τα σχετικά υλικά συσκευασίας δεν επιστρέφονται στον προµηθευτή. 

Τα δοχεία συσκευασίας, πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό που δεν θα επιτρέπει την 

αλλοίωσης του περιεχοµένου τους από διάβρωση ή άλλα προβλήµατα. Θα είναι ανάλογου 

όγκου σύµφωνα µε τα οριζόµενα επί των Τµηµάτων 1 έως 19, της παρούσας. 

Στο στόµιό τους και προ του πώµατος θα φέρουν επικάλυψη αλουµινίου ή άλλο 

κατάλληλο υλικό. 

∆οχεία που παρουσιάζουν διαρροές, αλλοιώσεις ή άλλες παραµορφώσεις δεν είναι 

αποδεκτά και δεν θα παραλαµβάνονται. 

Στην επιφάνεια των συσκευασιών ή στην εξωτερική συσκευασία θα υπάρχει σήµανση 

µε τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: 

- Ο τίτλος της αναθέτουσας Αρχής (π.χ. ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ). 

- Περιεχόµενο σε λίτρα ή κιλά, κατά περίπτωση. 

- Όνοµα, είδος και βαθµός ιξώδους, κατά περίπτωση. 

- Προδιαγραφή κατά ACEA, DIN, ISO, API κ.λπ. 

- Χρονολογία παραγωγής (µήνας – έτος). 

- Παρασκευάστρια εταιρεία. 

- Αριθµός καταλόγου Γ.Χ.Κ. (όπου προβλέπεται). 





Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 28 από 96 

 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 20W-50 

1.  Απόδοση:  ACEA E7-08, κατ’ ελάχιστον, ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει 

επίσηµα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναµη µε την εν λόγω αναφερόµενη. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Θα αφορά λιπαντικό ορυκτής βάσης, κλασµάτων παραφινικού ή 

ναφθενικού αργού πετρελαίου, υδροεπεξεργασµένο – εξευγενισµένο, 

κατηγορίας ΙΙ, της οµάδας λιπαντικών API, ως προς τις εκποµπές ρύπων, 

τύπου Super High Performance Diesel oil (S.H.P.D), µε πρόσθετα 

οργανοµεταλλικών ενώσεων µε σκοπό τη βελτίωση της αντοχής και του 

χρόνου ζωής του, κατάλληλο για κινητήρες που λειτουργούν κάτω από 

αντίξοες συνθήκες. 

β. Θα καλύπτει, τις απαιτήσεις, ως προς τις εκποµπές ρύπων µε 

προδιαγραφές έως EURO 4, των κινητήρων που δεν φέρουν φίλτρα 

σωµατιδίων. 

γ. Θα έχει χαµηλή περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα. 

3. Πιστοποίηση: Θα διαθέτει και θα κατατίθεται έγκριση του Γ.Χ.Κ. 

4. Συσκευασία: Σε βαρέλι, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ISO 15750, χωρητικότητας 

µικρότερης ή ίσης των  216,5 lt.) 

Περιγραφόµενα Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 

� Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) � Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 100°C 

� Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 40°C � ∆είκτης ιξώδους 

� Σηµείο Ανάφλεξης (°C) � Σηµείο Ροής (°C) 

� Θειική τέφρα � TAN Total Acid Number – Οξύτητα, mgKOH/g 

� ΤΒΝ (Total Base Number) ολική αλκαλικότητα mgKOH/g  





Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 29 από 96 

 

ΤΜΗΜΑ 2 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 15W-40 

1 Απόδοση: ACEA E7-12, κατ’ ελάχιστον, ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει 

επίσηµα ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναµη µε την εν λόγω αναφερόµενη. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Θα αφορά µείγµα λιπαντικών, (συνθετικών και ορυκτελαίων - 

ηµισυνθετικό) κατηγορίας ΙΙ και ΙΙΙ, της οµάδας λιπαντικών API, ως προς 

τις εκποµπές ρύπων, τύπου Super High Performance Diesel oil (S.H.P.D) 

ή/και Top High Performance Diesel oil (T.H.P.D) κατάλληλο για κινητήρες 

που λειτουργούν κάτω από αντίξοες συνθήκες. 

β. Θα καλύπτει, τις απαιτήσεις, ως προς τις εκποµπές ρύπων µε 

προδιαγραφές έως EURO 5, των κινητήρων που δεν φέρουν φίλτρα 

σωµατιδίων ή είναι εφοδιασµένοι µε συστήµατα διαχείρισης καυσαερίων 

(καταλυτικής επεξεργασίας ρύπων “Selective Catalytic Reduction – S.C.R.”, 

ανακύκλωσης καυσαερίων “Electronic Gas Recirculation – E.G.R.”, τριοδικούς 

καταλύτες “Three Way Catalytic – T.W.C.”, φίλτρα σωµατιδίων πετρελαίου “Diesel 

Particulate Filter – D.P.F.”) 

γ. Θα έχει χαµηλή περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα. 

3. Συσκευασία: Σε βαρέλι, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ISO 15750, χωρητικότητας 

µικρότερης ή ίσης των  216,5 lt.) 

Περιγραφόµενα Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 

� Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) � Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 100°C 

� Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 40°C � ∆είκτης ιξώδους 

� Σηµείο Ανάφλεξης (°C) � Σηµείο Ροής (°C) 

� Θειική τέφρα � TAN (Total Acid Number) – Οξύτητα, mgKOH/g 

� ΤΒΝ (Total Base Number) ολική αλκαλικότητα mgKOH/g  





Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 30 από 96 

 

ΤΜΗΜΑ 3 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 10W-40 

1. Απόδοση: ACEA E9-12, κατ’ ελάχιστον, ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει 

επίσηµα ότι είναι ισοδύναµη µε την εν λόγω αναφερόµενη. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Θα αφορά πλήρως συνθετικό λιπαντικό, κατηγορίας ΙV, της οµάδας 

λιπαντικών API (PAOs), ως προς τις εκποµπές ρύπων, τύπου Ultra High 

Performance Diesel oil (U.H.P.D) ή/και Very High Performance Diesel oil 

(V.H.P.D) κατάλληλο για κινητήρες που λειτουργούν κάτω από αντίξοες 

συνθήκες. 

β. Θα καλύπτει, τις απαιτήσεις, ως προς τις εκποµπές ρύπων µε 

προδιαγραφές έως EURO 6, των κινητήρων που είναι εφοδιασµένοι µε 

συστήµατα διαχείρισης καυσαερίων (καταλυτικής επεξεργασίας ρύπων 

“Selective Catalytic Reduction – S.C.R.”, ανακύκλωσης καυσαερίων “Electronic 

Gas Recirculation – E.G.R.”, τριοδικούς καταλύτες “Three Way Catalytic – 

T.W.C.”, φίλτρα σωµατιδίων πετρελαίου “Diesel Particulate Filter – D.P.F.”) 

γ. Θα είναι τεχνολογίας χαµηλής περιεκτικότητας τέφρας (Low Sulphated Ash, 

Phosphorus & Sulphur – “Low-SAPS”). 

3. Συσκευασία: Σε βαρέλι, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ISO 15750, χωρητικότητας 

µικρότερης ή ίσης των  216,5 lt.) 

-Περιγραφόµενα Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 

� Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) � Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 100°C 

� Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 40°C � ∆είκτης ιξώδους 

� Σηµείο Ανάφλεξης (°C) � Σηµείο Ροής (°C) 

� Θειική τέφρα � TAN (Total Acid Number) – Οξύτητα, mgKOH/g 

� ΤΒΝ (Total Base Number) ολική αλκαλικότητα mgKOH/g  





Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 31 από 96 

 

ΤΜΗΜΑ 4 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 5W-30 

1. Απόδοση: MAN M3677. 

2. Έγκριση: Θα φέρει πιστοποίηση από τη MAN. 

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Θα αφορά πλήρως συνθετικό λιπαντικό, κατηγορίας ΙV, της οµάδας 

λιπαντικών API (PAOs), ως προς τις εκποµπές ρύπων, τύπου Ultra High 

Performance Diesel oil (U.H.P.D) ή/και Very High Performance Diesel oil 

(V.H.P.D) κατάλληλο για κινητήρες που λειτουργούν κάτω από αντίξοες 

συνθήκες. 

β. Θα καλύπτει, τις απαιτήσεις, ως προς τις εκποµπές ρύπων µε 

προδιαγραφές έως EURO 6, των κινητήρων που είναι εφοδιασµένοι µε 

συστήµατα διαχείρισης καυσαερίων (καταλυτικής επεξεργασίας ρύπων 

“Selective Catalytic Reduction – S.C.R.”, ανακύκλωσης καυσαερίων “Electronic 

Gas Recirculation – E.G.R.”, τριοδικούς καταλύτες “Three Way Catalytic – 

T.W.C.”, φίλτρα σωµατιδίων πετρελαίου “Diesel Particulate Filter – D.P.F.”) 

γ. Θα είναι τεχνολογίας χαµηλής περιεκτικότητας τέφρας (Low Sulphated Ash, 

Phosphorus & Sulphur – “Low-SAPS”). 

4. Συσκευασία: Σε δοχείο, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (Υ.Α. 40955/4862/2013, 

χωρητικότητας µικρότερης ή ίσης των  20 lt.) 

Περιγραφόµενα Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 

� Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) � Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 100°C 

� Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 40°C � ∆είκτης ιξώδους 

� Σηµείο Ανάφλεξης (°C) � Σηµείο Ροής (°C) 

� Θειική τέφρα � TAN (Total Acid Number) – Οξύτητα, mgKOH/g 

� ΤΒΝ (Total Base Number) ολική αλκαλικότητα mgKOH/g  





Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 32 από 96 

 

ΤΜΗΜΑ 5 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ & ΕΛΑΦΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 10W-40 

1. Απόδοση: ACEA A3/B4-12, κατ’ ελάχιστον, ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει 

επίσηµα ότι είναι ισοδύναµη µε την εν λόγω αναφερόµενη. 

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Θα αφορά πλήρως συνθετικό λιπαντικό, κατηγορίας ΙV, της οµάδας 

λιπαντικών API (PAOs), ως προς τις εκποµπές ρύπων, µε προδιαγραφές 

έως EURO 6, κατάλληλο για όλους τους τύπους πολυβάλβιδων ή µη, 

συµβατικών ή υπερτροφοδοτούµενων (Turbo), καταλυτικών και µη, 

κινητήρων βενζίνης ή πετρελαίου, άµεσης έκχυσης (injection). 

β. Θα έχει υψηλή θερµική και διατµητική σταθερότητα ενώ παράλληλα θα 

αποτρέπει, κατά το δυνατών, την επικάθιση λάσπης ή άλλων 

εναποθέσεων στους κινητήρες. 

γ. Θα διαθέτει υψηλή απορρυπαντική ικανότητα και θα έχει χαµηλή 

περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα. 

4. Συσκευασία: Σε βαρέλι, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ISO 15750, χωρητικότητας 

µικρότερης ή ίσης των  216,5 lt.) 

Περιγραφόµενα Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 

� Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) � Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 100°C 

� Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 40°C � ∆είκτης ιξώδους 

� Σηµείο Ανάφλεξης (°C) � Σηµείο Ροής (°C) 

� Θειική τέφρα � TAN (Total Acid Number) – Οξύτητα, mgKOH/g 

� ΤΒΝ (Total Base Number) ολική αλκαλικότητα mgKOH/g  





Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 33 από 96 

 

ΤΜΗΜΑ 6 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ∆ΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

1. Απόδοση: ISO-L-EGD, κατ’ ελάχιστον, ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει 

επίσηµα ότι είναι ισοδύναµη µε την εν λόγω αναφερόµενη. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Θα αφορά πλήρως συνθετικό λιπαντικό, κατηγορίας ΙV, της οµάδας 

λιπαντικών API (PAOs), ως προς τις εκποµπές ρύπων, για 2-χρονους 

κινητήρες που λιπαίνονται µε το µείγµα καυσίµου, µε ή χωρίς καταλύτη, 

απλούς ή injection, µε πρόσθετα µείωσης καπνού και αποθέσεων που 

χρησιµοποιούν βενζίνη και θα πληροί τις οικολογικές απαιτήσεις της της 

Ε.Ε., για τα λιπαντικά, προσκοµίζοντας κατάλληλο αποδεικτικό µέσο. Το 

οικολογικό σήµα της Ε.Ε. γίνεται δεκτό ως απόδειξη συµµόρφωσης για 

την εν λόγω απαίτηση. 

β. Θα συνδυάζει άριστες λιπαντικές ιδιότητες µε πολύ χαµηλή τάση 

ανθράκωσης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται υψηλή καθαρότητα και 

προστασία στις περιπτώσεις πολύωρης χρήσης µε πλήρες φορτίο του 

κινητήρα αποφεύγοντας τις επικαθίσεις στο περίβληµά του, στο έµβολο, 

στις βαλβίδες και το µπουζί. 

γ. Θα είναι απαλλαγµένο, κατά την καύση του από τέφρες θειικού ασβεστίου 

ή νατρίου. Η περιεκτικότητά του σε θείο θα είναι ελάχιστη. 

δ. Θα είναι βιοαποικοδοµήσιµο, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον 

(δεν θα έχει δοθεί στο προϊόν καµία από τις φράσεις R που επισηµαίνουν 

κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία σύµφωνα µε τις οδηγίες 

1999/45/EΚ και 2001/60/ΕΚ) και δεν θα εκλύει καπνό κάτω από δύσκολες 

συνθήκες χρήσης. 

3. Συσκευασία:  Σε δοχείο, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (Υ.Α. 40955/4862/2013, 

χωρητικότητας µικρότερης ή ίσης του  1 lt.) 

Περιγραφόµενα Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 

� Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) � Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 100°C 

� Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 40°C � ∆είκτης ιξώδους  

� Σηµείο Ανάφλεξης (°C) � Σηµείο Ροής (°C) 

� Βιοαποικοδόµησιµότητα (%)  





Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 34 από 96 

 

ΤΜΗΜΑ 7 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
SAE 10W-30/80W 

1. Απόδοση: JOHN DEER JDM J20C. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Θα αφορά πλήρως συνθετικό λιπαντικό, µε πρόσθετα υψηλών πιέσεων 

και τροποποιητών τριβής. 

β. Θα είναι κατάλληλο για τα συστήµατα µετάδοσης κίνησης, κιβωτίου 

ταχυτήτων, διαφορικού, υδραυλικών συστηµάτων και πέδησης µε 

σύστηµα εµβαπτιζόµενων φρένων ή µη, των γεωργικών µηχανηµάτων 

τεχνολογίας U.T.T.O. (Universal Tractor Transmission Oil) και των 

µηχανηµάτων έργου, νέας και παλαιότερης τεχνολογίας, ατµοσφαιρικών 

και υπερτροφοδοτούµενων κινητήρων, εξασφαλίζοντας την προστασία και 

την αθόρυβη λειτουργία αυτών (διαφορικά, µειωτήρες, γραναζοκιβώτια, 

υδραυλικά, σερβοµηχανισµούς). 

γ. Θα έχει υψηλή θερµική και διατµητική σταθερότητα, δεν θα προσβάλει τα 

ελαστοµερή. 

3. Συσκευασία:  Σε δοχείο, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (Υ.Α. 40955/4862/2013, 

χωρητικότητας µικρότερης ή ίσης των  20 lt.) 

Περιγραφόµενα Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 

� Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) � Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 100°C 

� Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 40°C � ∆είκτης ιξώδους  

� ∆υναµικό ιξώδες στους -40 °C � Σηµείο Ροής (°C) 

� ΤΒΝ (Total Base Number) ολική αλκαλικότητα mgKOH/g  � Σηµείο Ανάφλεξης (°C) 





Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 35 από 96 

 

ΤΜΗΜΑ 8 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

1. Απόδοση: ALLISON TES-295.  

2. Έγκριση: Θα φέρει πιστοποίηση από την ALLISON. 

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Θα αφορά πλήρως συνθετικό λιπαντικό, κατάλληλο για όλα τα αυτόµατα 

κιβώτια ταχυτήτων (ATFs) που λειτουργούν κάτω από αντίξοες συνθήκες, 

µε πρόσθετα βελτίωσης των αλλαγών των ταχυτήτων και του θορύβου. 

β. Θα έχει υψηλή θερµική και διατµητική σταθερότητα, δεν θα προσβάλει τα 

ελαστοµερή, θα αποτρέπει, τη διάβρωση, την οξείδωση, τον αφρισµό και 

τις εναποθέσεις στο σύστηµα. 

4. Συσκευασία:  Σε βαρέλι, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ISO 15750, χωρητικότητας 

µικρότερης ή ίσης των  216,5 lt.) 

Περιγραφόµενα Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 

� Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) � Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 100°C 

� Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 40°C � ∆είκτης ιξώδους  

� ∆υναµικό ιξώδες (cP) στους -40°C � Σηµείο Ροής (°C) 

� Σηµείο Ανάφλεξης (°C)  





Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 36 από 96 

 

ΤΜΗΜΑ 9.i 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ∆ΙΑΦΟΡΙΚΩΝ 

SAE 75W-90 LS 

1. Απόδοση: API GL-5, κατ’ ελάχιστον, ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσηµα 

ότι είναι ισοδύναµη µε την εν λόγω αναφερόµενη. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Θα αφορά πλήρως συνθετικό λιπαντικό, οδοντωτών τροχών, σχεδιασµένο 

για τη λίπανση συγχρονισµένων ή µη κιβωτίων ταχυτήτων, διαφορικών 

υποειδών αξόνων µε σύστηµα περιορισµένης ολίσθησης και µονάδων 

τελικής µετάδοσης σε εφαρµογές εντός και εκτός δρόµου φορτηγών και 

εργοταξιακού εξοπλισµού, υψηλού δείκτη ιξώδους, κατάλληλο για 

διαφορικά περιορισµένης ολίσθησης (LSD - Limited Slip Differentials) µε 

πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP - Extreme Pressure). 

β. Θα είναι σταθερό στις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας εξασφαλίζοντας 

σταθερή απόδοση των υδραυλικών συστηµάτων σε συνεχείς ακραίες 

συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας και θα παρέχει αποτελεσµατική 

προστασία έναντι της οξείδωσης, της διάβρωσης, του αφρισµού, και των 

εναποθέσεων στο σύστηµα. 

γ. Θα είναι συµβατό µε όλα τα συνήθη υλικά στεγανοποίησης. 

3. Συσκευασία:  Σε δοχείο, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (Υ.Α. 40955/4862/2013, 

χωρητικότητας µικρότερης ή ίσης των  20 lt.) 

Περιγραφόµενα Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 

� Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) � Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 100°C 

� Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 40°C � ∆είκτης ιξώδους  

� Σηµείο Ανάφλεξης (°C) � Σηµείο Ροής (°C) 

Και…





Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 37 από 96 

 

ΤΜΗΜΑ 9.ii 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ∆ΙΑΦΟΡΙΚΩΝ 

SAE 75W-90 

1. Απόδοση: API GL-5, κατ’ ελάχιστον, ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσηµα 

ότι είναι ισοδύναµη µε την εν λόγω αναφερόµενη. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Θα αφορά πλήρως συνθετικό λιπαντικό, οδοντωτών τροχών, σχεδιασµένο 

για τη λίπανση συγχρονισµένων ή µη κιβωτίων ταχυτήτων, διαφορικών 

υποειδών, ελικοειδών ή κωνικών γραναζιών, σε συστήµατα ατέρµονα 

κοχλία, αξόνων και µονάδων τελικής µετάδοσης σε εφαρµογές εντός και 

εκτός δρόµου φορτηγών και εργοταξιακού εξοπλισµού, µε πρόσθετα 

υψηλών πιέσεων (EP - Extreme Pressure). 

β. Θα είναι σταθερό στις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας εξασφαλίζοντας 

σταθερή απόδοση των υδραυλικών συστηµάτων σε συνεχείς ακραίες 

συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας και θα παρέχει αποτελεσµατική 

προστασία έναντι της οξείδωσης, της διάβρωσης, του αφρισµού, και των 

εναποθέσεων στο σύστηµα. 

γ. Θα είναι συµβατό µε όλα τα συνήθη υλικά στεγανοποίησης. 

3. Συσκευασία:  Σε δοχείο, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (Υ.Α. 40955/4862/2013, 

χωρητικότητας µικρότερης ή ίσης των  20 lt.) 

Περιγραφόµενα Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 

� Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) � Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 100°C 

� Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 40°C � ∆είκτης ιξώδους  

� Σηµείο Ανάφλεξης (°C) � Σηµείο Ροής (°C) 





Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 38 από 96 

 

ΤΜΗΜΑ 10 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ∆ΙΑΦΟΡΙΚΩΝ 

SAE 80W-90 

1. Απόδοση: API GL-5, κατ’ ελάχιστον, ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσηµα 

ότι είναι ισοδύναµη µε την εν λόγω αναφερόµενη. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Θα αφορά λιπαντικό ορυκτής βάσης, οδοντωτών τροχών, σχεδιασµένο 

για τη λίπανση συγχρονισµένων ή µη κιβωτίων ταχυτήτων, διαφορικών 

υποειδών, ελικοειδών ή κωνικών γραναζιών, σε συστήµατα ατέρµονα 

κοχλία, αξόνων και µονάδων τελικής µετάδοσης σε εφαρµογές εντός και 

εκτός δρόµου φορτηγών και εργοταξιακού εξοπλισµού, µε πρόσθετα 

υψηλών πιέσεων (EP - Extreme Pressure). 

β. Θα είναι σταθερό στις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας εξασφαλίζοντας 

σταθερή απόδοση των υδραυλικών συστηµάτων σε συνεχείς ακραίες 

συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας και θα παρέχει αποτελεσµατική 

προστασία έναντι της οξείδωσης, της διάβρωσης, του αφρισµού, και των 

εναποθέσεων στο σύστηµα. 

γ. Θα είναι συµβατό µε όλα τα συνήθη υλικά στεγανοποίησης. 

3. Συσκευασία:  Σε βαρέλι, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ISO 15750, χωρητικότητας 

µικρότερης ή ίσης των  216,5 lt.) 

Περιγραφόµενα Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 

� Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) � Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 100°C 

� Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 40°C � ∆είκτης ιξώδους  

� Σηµείο Ανάφλεξης (°C) � Σηµείο Ροής (°C) 





Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 39 από 96 

 

ΤΜΗΜΑ 11 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ∆ΙΑΦΟΡΙΚΩΝ 

SAE 90W 

1. Απόδοση: API GL-4, κατ’ ελάχιστον, ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσηµα 

ότι είναι ισοδύναµη µε την εν λόγω αναφερόµενη. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Θα αφορά λιπαντικό ορυκτής βάσης, οδοντωτών τροχών, σχεδιασµένο 

για τη λίπανση κιβωτίων ταχυτήτων, διαφορικών υποειδών, ελικοειδών ή 

κωνικών γραναζιών, σε συστήµατα ατέρµονα κοχλία, αξόνων και 

µονάδων τελικής µετάδοσης φορτηγών, µε πρόσθετα υψηλών πιέσεων 

(EP - Extreme Pressure). 

β. Θα είναι σταθερό στις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας εξασφαλίζοντας 

σταθερή απόδοση των υδραυλικών συστηµάτων σε συνεχείς ακραίες 

συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας και θα παρέχει αποτελεσµατική 

προστασία έναντι της οξείδωσης, της διάβρωσης, του αφρισµού, και των 

εναποθέσεων στο σύστηµα. 

γ. Θα είναι συµβατό µε όλα τα συνήθη υλικά στεγανοποίησης. 

3. Συσκευασία:  Σε βαρέλι, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ISO 15750, χωρητικότητας 

µικρότερης ή ίσης των  216,5 lt.) 

Περιγραφόµενα Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 

� Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) � Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 100°C 

� Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 40°C � ∆είκτης ιξώδους  

� Σηµείο Ανάφλεξης (°C) � Σηµείο Ροής (°C) 





Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 40 από 96 

 

ΤΜΗΜΑ 12 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ISO 32 

1. Απόδοση: DIN 51524 Part III HVLP, κατ’ ελάχιστον, ή οποιαδήποτε άλλη που να 

αποδεικνύει επίσηµα ότι είναι ισοδύναµη µε την εν λόγω αναφερόµενη. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Θα αφορά λιπαντικό ορυκτής βάσης, υψηλού δείκτη ιξώδους, κατάλληλο 

και για όλα τα νέας τεχνολογίας υδραυλικά συστήµατα και όλους τους 

τύπους υδραυλικών αντλιών (εµβολοφόρων, πτερυγιοφόρων, 

γραναζωτών). 

β. Θα είναι σταθερό στις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας εξασφαλίζοντας 

σταθερή απόδοση των υδραυλικών συστηµάτων σε συνεχείς ακραίες 

συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας και θα παρέχει αποτελεσµατική 

προστασία έναντι της οξείδωσης. 

γ. Θα είναι συµβατό µε όλα τα συνήθη υλικά στεγανοποίησης. 

3. Συσκευασία:  Σε βαρέλι, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ISO 15750, χωρητικότητας 

µικρότερης ή ίσης των  216,5 lt.) 

Περιγραφόµενα Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 

� Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) � Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 100°C 

� Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 40°C � ∆είκτης ιξώδους  

� Σηµείο Ανάφλεξης (°C) � Σηµείο Ροής (°C) 





Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 41 από 96 

 

ΤΜΗΜΑ 13 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ISO 46 

1. Απόδοση: DIN 51524 Part III HVLP, κατ’ ελάχιστον, ή οποιαδήποτε άλλη που να 

αποδεικνύει επίσηµα ότι είναι ισοδύναµη µε την εν λόγω αναφερόµενη. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Θα αφορά λιπαντικό ορυκτής βάσης, υψηλού δείκτη ιξώδους, κατάλληλο 

και για όλα τα νέας τεχνολογίας υδραυλικά συστήµατα και όλους τους 

τύπους υδραυλικών αντλιών (εµβολοφόρων, πτερυγιοφόρων, 

γραναζωτών). 

β. Θα είναι σταθερό στις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας εξασφαλίζοντας 

σταθερή απόδοση των υδραυλικών συστηµάτων σε συνεχείς ακραίες 

συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας και θα παρέχει αποτελεσµατική 

προστασία έναντι της οξείδωσης. 

γ. Θα είναι συµβατό µε όλα τα συνήθη υλικά στεγανοποίησης. 

3. Συσκευασία:  Σε βαρέλι, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ISO 15750, χωρητικότητας 

µικρότερης ή ίσης των  216,5 lt.) 

Περιγραφόµενα Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 

� Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) � Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 100°C 

� Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 40°C � ∆είκτης ιξώδους  

� Σηµείο Ανάφλεξης (°C) � Σηµείο Ροής (°C) 





Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 42 από 96 

 

ΤΜΗΜΑ 14 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ISO 68 

1. Απόδοση: DIN 51524 Part III HVLP, κατ’ ελάχιστον, ή οποιαδήποτε άλλη που να 

αποδεικνύει επίσηµα ότι είναι ισοδύναµη µε την εν λόγω αναφερόµενη. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Θα αφορά λιπαντικό ορυκτής βάσης, υψηλού δείκτη ιξώδους, κατάλληλο 

και για όλα τα νέας τεχνολογίας υδραυλικά συστήµατα και όλους τους 

τύπους υδραυλικών αντλιών (εµβολοφόρων, πτερυγιοφόρων, 

γραναζωτών). 

β. Θα είναι σταθερό στις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας εξασφαλίζοντας 

σταθερή απόδοση των υδραυλικών συστηµάτων σε συνεχείς ακραίες 

συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας και θα παρέχει αποτελεσµατική 

προστασία έναντι της οξείδωσης. 

γ. Θα είναι συµβατό µε όλα τα συνήθη υλικά στεγανοποίησης. 

3. Συσκευασία:  Σε βαρέλι, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ISO 15750, χωρητικότητας 

µικρότερης ή ίσης των  216,5 lt.) 

Περιγραφόµενα Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 

� Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) � Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 100°C 

� Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 40°C � ∆είκτης ιξώδους  

� Σηµείο Ανάφλεξης (°C) � Σηµείο Ροής (°C) 





Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 43 από 96 

 

ΤΜΗΜΑ 15 

ΓΡΑΣΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 
NLGI 00 

1. Ταυτοποίηση: ISO-L-XCCHB00. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Θα αφορά ρευστό (400 – 430 10
-1 

mm κατά ASTM D217) πυκνωµένο 

λιπαντικό (γράσο) – µε βάση την συνεκτικότητά του κατά το Εθνικό 

Ινστιτούτο Λιπαντικών Λιπών, NLGI (National Lubricating Greases Institute) –  

µε πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP - Extreme Pressure), µε πυκνωτικό µέσο 

(παχυντή) σύµπλοκο σάπωνα Λιθίου και ως βασικό λιπαντικό θα περιέχει 

έλαιο ορυκτής βάσης. 

β. Θα εκδηλώνει πολύ καλές ιδιότητες λίπανσης επιδεικνύοντας υψηλή 

προσκολλησηµότητα στα µέταλλα και σε υψηλές ταχύτητες, αντοχή και 

σταθερότητα στην καταπόνηση από διάτµηση, φορτία, ακραίες πιέσεις, 

οξείδωση και διάβρωση µε την προσθήκη κατάλληλων πρόσθετων. 

γ. Θα παρουσιάζει αντίσταση στην απόπλυση και πολύ καλή συµπεριφορά 

στην άντληση ακόµη και σε χαµηλές θερµοκρασίες (-30 °C ÷ 120 °C). 

δ. ∆εν θα περιέχει µόλυβδο ή άλλα βαρέα µέταλλα, επικίνδυνα για την 

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον [οδηγία REACH – REGISTRATION, 

EVALUATION and AUTHORISATION of CHEMICALS (Κανονισµός της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Χηµικές Ουσίες)]. 

3. Συσκευασία:  Σε βαρέλι, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ISO 15750, χωρητικότητας 

µικρότερης ή ίσης των  216,5 lt.) 

Περιγραφόµενα Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 

� Πυκνότητα στους 20°C (g/ml) � Κινηµατικό ιξώδες (mm²/s) στους 100°C 

� Κινηµατικό ιξώδες (mm²/s) στους 40°C  � Σηµείο στάξεως, (°C) 

� ∆είκτης ιξώδους � Εύρος Θερµοκρασιών λειτουργίας (°C) 

� Κατεργ. διεισδυτικότητα (10
-1

 mm) στους 25°C � Προστασία από τη σκουριά, µεγ. 

� Αντοχή σε υψηλή θερµοκρασία (ώρες, ελάχ.) � Προστασία από τη φθορά, (mm, µεγ.) 

� Απώλεια µάζας κατά τις ταλαντώσεις, (mg, µέγ.) � ∆ιαχωρισµός στους 40°C (%) 

� Απόπλυση µε νερό στους 80°C, (% µεγ.)  





Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 44 από 96 

 

ΤΜΗΜΑ 16 

ΓΡΑΣΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
(MoS2)  NLGI 2 

1. Ταυτοποίηση: ISO L-XCCHB2. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Θα αφορά µαλακό (265 – 295 10
-1 

mm κατά ASTM D217) πυκνωµένο 

λιπαντικό (γράσο) – µε βάση την συνεκτικότητά του κατά το Εθνικό 

Ινστιτούτο Λιπαντικών Λιπών, NLGI (National Lubricating Greases Institute) –  

µε πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP - Extreme Pressure), µε πυκνωτικό µέσο 

(παχυντή) σύµπλοκο σάπωνα Λιθίου µε πρόσθετα διθειούχου 

Μολυβδαινίου (MoS2) και βασικό λιπαντικό ορυκτής βάσης. 

β. Θα χαρακτηρίζεται ως λιπαντικό πολλαπλής χρήσης, κατηγορίας LB & 

GC, κατά NLGI, για φορτηγά, αγροτικά και χωµατουργικά µηχανηµάτων, 

κατάλληλο για την λίπανση ένσφαιρων τριβέων, γραµµικών εδράνων 

ολίσθησης, µηχανικών – τηλεσκοπικών βραχιόνων και αγκίστρων, 

συστηµάτων διεύθυνσης, αποσβεστήρων και πλαισίων που λειτουργούν 

κάτω από σκληρές συνθήκες εργασίας (µεγάλες διακυµάνσεις 

θερµοκρασίας, υψηλές πιέσεις, µεγάλες ταχύτητες, κραδασµούς, 

παρουσία ύδατος ή υγρασίας). 

γ. Θα εκδηλώνει πολύ καλές ιδιότητες λίπανσης (υψηλή 

προσκολλησηµότητα στα µέταλλα και σε υψηλές ταχύτητες, αντοχή και 

σταθερότητα στην καταπόνηση από διάτµηση, αποτροπή της οξείδωσης 

και της φθοράς). 

δ. Θα παρουσιάζει υψηλή θερµική σταθερότητα σε µεγάλο εύρος 

θερµοκρασιών (-30 °C ÷ 120 °C) και αντίσταση στην απόπλυση. 

3. Συσκευασία:  Σε βαρέλι, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ISO 15750, χωρητικότητας 

µικρότερης ή ίσης των  216,5 lt.) 

Περιγραφόµενα Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 

� Πυκνότητα στους 20°C (g/ml) � Κινηµατικό ιξώδες (mm²/s) στους 100°C 

� Κινηµατικό ιξώδες (mm²/s) στους 40°C  � Σηµείο στάξεως, (°C) 

� ∆είκτης ιξώδους � Εύρος Θερµοκρασιών λειτουργίας (°C) 

� Κατεργ. διεισδυτικότητα (10
-1

 mm) στους 25°C � Προστασία από τη σκουριά, µεγ. 

� Αντοχή σε υψηλή θερµοκρασία (ώρες, ελάχ.) � Προστασία από τη φθορά, (mm, µεγ.) 

� Απώλεια µάζας κατά τις ταλαντώσεις, (mg, µέγ.) � ∆ιαχωρισµός στους 40°C (%) 

� Απόπλυση µε νερό στους 80°C, (% µεγ.)  





Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 45 από 96 

 

ΤΜΗΜΑ 17 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

1. Απόδοση: RAL-UZ 48, ή οποιαδήποτε άλλη που πληροί τις οικολογικές απαιτήσεις της 

Ε.Ε. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Θα αφορά λιπαντικό που θα πληροί τις οικολογικές απαιτήσεις της Ε.Ε. 

β. Θα περιέχει συγκολλητικά και βελτιωτικά πρόσθετα που θα αποτρέπουν 

την οξείδωση και τη φθορά και θα εξασφαλίζουν την προστασία 

ολόκληρου του συστήµατος λίπανσης (αντλία λαδιού, λάµα, καδένα) του 

εργαλείου ενώ θα επιτρέπει την ψύξη και την αποµάκρυνση των 

προσκολλούµενων υλικών απ’ αυτό. 

γ. Θα αποτρέπει την εκτεταµένη επιµήκυνση της αλυσίδας ώστε να µην 

προκαλείται διαφοροποίηση της διαβάθµισης (pitch) αυτής και των 

γραναζιών. 

δ. Θα διασφαλίζεται η ικανότητα ροής ακόµη και σε χαµηλές, υπό του 

µηδενός, θερµοκρασίες. 

ε. Θα είναι βιοαποικοδοµήσιµο, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον 

(δεν θα έχει δοθεί στο προϊόν καµία από τις φράσεις R που επισηµαίνουν 

κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία σύµφωνα µε τις οδηγίες 

1999/45/EΚ και 2001/60/ΕΚ) και δεν θα εκλύει καπνό κάτω από δύσκολες 

συνθήκες χρήσης. 

3. Συσκευασία:  Σε δοχείο, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (Υ.Α. 40955/4862/2013, 

χωρητικότητας µικρότερης ή ίσης του  1 lt.) 

Περιγραφόµενα Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 

� Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 100°C (DIN 51562) � Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) 

� Κινηµατικό ιξώδες (cSt) στους 20°C (DIN 51562) � Σηµείο Ανάφλεξης (°C) 

� Ικανότητα φόρτισης (N/mm
2
) κατά Brugger (DIN 51347) � Σηµείο Ροής (°C) 

� Βιοαποικοδόµησιµότητα (%) � ∆ιαχωρισµός 

� Γήρανση  





Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 46 από 96 

 

ΤΜΗΜΑ 18 

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ ΥΓΡΟ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ 

(ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ) 

1. Απόδοση: BS 6580:2010 κατ’ ελάχιστον, ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει 

επίσηµα ότι είναι ισοδύναµη µε την εν λόγω αναφερόµενη. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Θα αφορά υψηλής ποιότητας µη προδιαλυµένο υγρό, µε φιλικά προς το 

περιβάλλον πρόσθετα (τεχνολογίας οργανικών αναστολέων – πρόσθετων 

οργανικών οξέων· OAT: Organic Acid Technology) και θα έχει σαν βάση την 

Μονο-αιθυλενογλυκόλη (MEG: Mono Ethylene Glycol). Σε αναλογία 50/50 

θα παρέχει προστασία στους -35°C και σε αναλογία 1/3 στους -15°C, κατ’ 

ελάχιστον. 

β. Θα παρέχει προστασία τόσο σε χαµηλές όσο και σε υψηλές θερµοκρασίες 

(-35°C 50/50 έως +105°C), κατ’ ελάχιστον. 

γ. Θα παρέχει µέγιστη αντισκωριακή προστασία όπως και προστασία κατά 

του αφρισµού, της σπηλαίωσης και των εναποθέσεων (σχηµατισµό 

λάσπης). ∆εν πρέπει να περιέχει φώσφορο, νιτρίδια, αµίνες, πυρίτιο και 

βόριο µε σκοπό την καλύτερη λειτουργία του συστήµατος ψύξης από τις 

επικαθίσεις και την διάβρωση. 

δ. Θα είναι συµβατό και κατάλληλο για χρήση µε τα ελαστοµερή και τις 

σωληνώσεις των ψυκτικών συστηµάτων από αλουµίνιο ή κράµατα χαλκού 

και των κινητήρων οι οποίοι είναι από χυτοσίδηρο, αλουµίνιο, ή 

συνδυασµό των δύο, του συνόλου των αυτοκινήτων οχηµάτων και 

µηχανηµάτων, νέων και παλαιότερων, καθώς και µε όλα τις ιδίας 

ποιότητας αντιψυκτικά υγρά. 

3. Συσκευασία:  Σε βαρέλι, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ISO 15750, χωρητικότητας 

µικρότερης ή ίσης των  216,5 lt.) 

Περιγραφόµενα Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 

� Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) � pH 50% υδατικό διάλυµα 

� Σηµείο πήξης (°C) � Σηµείο βρασµού (°C) 

� Περιεκτικότητα νερού (%) � Περιεκτικότητα τέφρας (%) 

� Αιθυλενογλυκόλη (%) � Άλλες γλυκόλες (%) 

� Εµφάνιση στους 20°C  





 Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 47 από 96 

 
 

ΤΜΗΜΑ 19 

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ ΥΓΡΟ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ 

(ΠΡΟ∆ΙΑΛΥΜΕΝΟ) 

1. Απόδοση: BS 6580:2010 κατ’ ελάχιστον, ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει 

επίσηµα ότι είναι ισοδύναµη µε την εν λόγω αναφερόµενη. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Θα αφορά υψηλής ποιότητας προδιαλυµένο υγρό, µε φιλικά προς το 

περιβάλλον πρόσθετα (τεχνολογίας οργανικών αναστολέων – πρόσθετων 

οργανικών οξέων· OAT: Organic Acid Technology) και θα έχει σαν βάση την 

Μονο-αιθυλενογλυκόλη (MEG: Mono Ethylene Glycol). 

β. Θα παρέχει προστασία τόσο σε χαµηλές όσο και σε υψηλές θερµοκρασίες 

(εύρος διακύµανσης από 30°C έως +105°C, κατ’ ελάχιστον). 

γ. Θα παρέχει µέγιστη αντισκωριακή προστασία όπως και προστασία κατά 

του αφρισµού, της σπηλαίωσης και των εναποθέσεων (σχηµατισµό 

λάσπης). ∆εν πρέπει να περιέχει φώσφορο, νιτρίδια, αµίνες, πυρίτιο και 

βόριο µε σκοπό την καλύτερη λειτουργία του συστήµατος ψύξης από τις 

επικαθίσεις και την διάβρωση. 

δ. Θα είναι συµβατό και κατάλληλο για χρήση µε τα ελαστοµερή και τις 

σωληνώσεις των ψυκτικών συστηµάτων από αλουµίνιο ή κράµατα χαλκού 

και των κινητήρων οι οποίοι είναι από χυτοσίδηρο, αλουµίνιο, ή 

συνδυασµό των δύο, του συνόλου των αυτοκινήτων οχηµάτων και 

µηχανηµάτων, νέων και παλαιότερων, καθώς και µε όλα τις ιδίας 

ποιότητας αντιψυκτικά υγρά. 

3. Συσκευασία:  Σε βαρέλι, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ISO 15750, χωρητικότητας 

µικρότερης ή ίσης των  216,5 lt.) 

Περιγραφόµενα Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 

� Πυκνότητα στους 15°C (g/ml) � Αλκαλικότητα pH  

� Σηµείο πήξης (°C) � Σηµείο βρασµού (°C) 

� Θερµοκρασία εµφάνισης πρώτων κρυστάλλων (°C)  





 Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 48 από 96 

 
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Τα λιπαντικά θα είναι οµοιογενή µίγµατα καθαρά και διαυγή και δε θα περιέχουν νερό ή 

άλλες ξένες ύλες. Θα είναι πρόσφατης παραγωγής (τελευταίου εξαµήνου) και θα 

παραµένουν αναλλοίωτα τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια αποθήκευσης. Θα πρέπει, να 

έχουν έγκριση για την παραγωγή ή/και τη διακίνηση είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ε.Ε.) από ανάλογο φορέα και θα είναι ενταγµένα σε σύστηµα εναλλακτικής 

διαχείρισης. 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
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1. Απόδοση: ACEA E7-08, κατ’ ελάχιστον. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Λιπαντικό ορυκτής βάσης, κατηγορίας ΙΙ, κατά 

API. 

S.H.P.D, µε πρόσθετα οργανοµεταλλικών 

ενώσεων για κινητήρες που λειτουργούν κάτω 

από αντίξοες συνθήκες. 

β. Έως EURO 4, για κινητήρες που δεν φέρουν 

φίλτρα σωµατιδίων. 

γ. Χαµηλή περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και 

Τέφρα. 

3. Συσκευασία: 

Σε βαρέλι (ISO 15750, χωρητικότητας µικρότερης ή ίσης 

των  216,5 lt.) 

ΝΑΙ   





 Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 49 από 96 

 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
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1. Απόδοση: ACEA E7-12, κατ’ ελάχιστον. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Μείγµα λιπαντικών, (ηµισυνθετικό) κατηγορίας ΙΙ 

και ΙΙΙ, κατά API. 

S.H.P.D, T.H.P.D., για κινητήρες που 

λειτουργούν κάτω από αντίξοες συνθήκες. 

β. Έως EURO 5, για κινητήρες που δεν φέρουν 

φίλτρα σωµατιδίων ή είναι εφοδιασµένοι µε 

S.C.R., E.G.R.,T.W.C., D.P.F. 

γ. Χαµηλή περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και 

Τέφρα. 

3. Συσκευασία: 

Σε βαρέλι (ISO 15750, χωρητικότητας µικρότερης ή 

ίσης των  216,5 lt.) 

ΝΑΙ   
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1. Απόδοση: ACEA E9-12, κατ’ ελάχιστον. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Πλήρως συνθετικό λιπαντικό, κατηγορίας ΙV, 

κατά API (PAOs). 

U.H.P.D., V.H.P.D., για κινητήρες που 

λειτουργούν κάτω από αντίξοες συνθήκες. 

β. Έως EURO 6, για κινητήρες που είναι 

εφοδιασµένοι µε S.C.R., E.G.R.,T.W.C., D.P.F. 

γ. Low-SAPS 

3. Συσκευασία: 

Σε βαρέλι (ISO 15750, χωρητικότητας µικρότερης ή 

ίσης των  216,5 lt.) 
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1. Απόδοση: MAN M3677. 

2. Έγκριση: : Θα φέρει πιστοποίηση από τη MAN. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Πλήρως συνθετικό λιπαντικό, κατηγορίας ΙV, 

κατά API (PAOs). 

U.H.P.D., V.H.P.D., για κινητήρες που 

λειτουργούν κάτω από αντίξοες συνθήκες. 

β. Έως EURO 6, για κινητήρες που είναι 

εφοδιασµένοι µε S.C.R., E.G.R.,T.W.C., D.P.F. 

γ. Low-SAPS 

3. Συσκευασία: 

Σε δοχείο (Υ.Α. 40955/4862/2013, χωρητικότητας 

µικρότερης ή ίσης των  20 lt.) 

ΝΑΙ   





 Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 50 από 96 
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1. Απόδοση: ACEA Α3/B4-12, κατ’ ελάχιστον. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Πλήρως συνθετικό λιπαντικό, κατηγορίας ΙV, 

κατά API (PAOs), έως EURO 6, για πολυβάλβι-

δους ή µη κινητήρες, συµβατικούς ή υπερτροφο-

δοτούµενους (Turbo), καταλυτικούς και µη, βενζί-

νης ή πετρελαίου, άµεσης έκχυσης (injection). 

β. Υψηλή θερµική και διατµητική σταθερότητα. 

Αποτροπή της επικάθισης λάσπης ή άλλων 

εναποθέσεων στους κινητήρες. 

γ. υψηλή απορρυπαντική ικανότητα και χαµηλή 

περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα 

3. Συσκευασία: 

Σε βαρέλι (ISO 15750, χωρητικότητας µικρότερης ή 

ίσης των  216,5 lt.) 

ΝΑΙ   
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1. Απόδοση: ISO-L-EGD, κατ’ ελάχιστον. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Πλήρως συνθετικό λιπαντικό, κατηγορίας ΙV, 

κατά API (PAOs) για 2-χρονους κινητήρες, µε ή 

χωρίς καταλύτη, απλούς ή injection, µε πρόσθετα 

µείωσης καπνού και αποθέσεων. Πληροί τις 

οικολογικές απαιτήσεις της της Ε.Ε., για τα 

λιπαντικά. 

β. Άριστες λιπαντικές ιδιότητες, χαµηλή τάση 

ανθράκωσης, υψηλή καθαρότητα σε πολύωρη 

χρήση µε πλήρες φορτίο, αποφυγή επικαθίσεων 

στο περίβληµα, στο έµβολο, στις βαλβίδες και το 

µπουζί. 

γ. Απαλλαγµένο, κατά την καύση από τέφρα θειικού 

ασβεστίου ή νατρίου. Χαµηλή περιεκτικότητα σε 

θείο. 

δ. Βιοαποικοδοµήσιµο, άκαπνο, φιλικό προς τον 

άνθρωπο και το περιβάλλον,  

3. Συσκευασία: 

Σε δοχείο (Υ.Α. 40955/4862/2013, χωρητικότητας 

µικρότερης ή ίσης των  1 lt.) 

ΝΑΙ   





 Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 51 από 96 
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1. Απόδοση: JOHN DEER JDM J20C. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Πλήρως συνθετικό λιπαντικό, µε πρόσθετα 

υψηλών πιέσεων και τροποποιητών τριβής. 

β. Κατάλληλο για τα συστήµατα µετάδοσης κίνησης, 

κιβωτίου ταχυτήτων, διαφορικού, υδραυλικών 

συστηµάτων και πέδησης µε σύστηµα 

εµβαπτιζόµενων φρένων ή µη, των γεωργικών 

µηχανηµάτων τεχνολογίας U.T.T.O. (Universal 

Tractor Transmission Oil) και των µηχανηµάτων 

έργου, νέας και παλαιότερης τεχνολογίας, 

ατµοσφαιρικών και υπερτροφοδοτούµενων 

κινητήρων. 

γ. υψηλή θερµική και διατµητική σταθερότητα, δεν 

θα προσβάλει τα ελαστοµερή 

3. Συσκευασία: 

Σε δοχείο (Υ.Α. 40955/4862/2013, χωρητικότητας 

µικρότερης ή ίσης των  20 lt.) 

ΝΑΙ   
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1. Απόδοση: ALLISON TES-295. 

2. Έγκριση: Θα φέρει πιστοποίηση από την ALLISON. 

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Πλήρως συνθετικό λιπαντικό, για αυτόµατα 

κιβώτια ταχυτήτων (ATFs) που λειτουργούν κάτω 

από αντίξοες συνθήκες, µε πρόσθετα βελτίωσης 

των αλλαγών των ταχυτήτων και του θορύβου µε 

πιστοποίηση κατά Allison. 

β. Υψηλή θερµική και διατµητική σταθερότητα, δεν 

θα προσβάλει τα ελαστοµερή, θα αποτρέπει, τη 

διάβρωση, την οξείδωση, τον αφρισµό και τις 

εναποθέσεις στο σύστηµα. 

4. Συσκευασία: 

Σε βαρέλι, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ISO 

15750, χωρητικότητας µικρότερης ή ίσης των  216,5 lt.)

ΝΑΙ   





 Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 52 από 96 
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1. Απόδοση: API GL-5, κατ’ ελάχιστον. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Πλήρως συνθετικό λιπαντικό, οδοντωτών 

τροχών, για συγχρονισµένα ή µη κιβωτίων 

ταχυτήτων, διαφορικών υποειδών αξόνων µε 

σύστηµα περιορισµένης ολίσθησης και µονάδων 

τελικής µετάδοσης σε εφαρµογές εντός και εκτός 

δρόµου φορτηγών και εργοταξιακού εξοπλισµού, 

υψηλού δείκτη ιξώδους, κατάλληλο για διαφορικά 

περιορισµένης ολίσθησης και πρόσθετα υψηλών 

πιέσεων. 

β. Σταθερό στις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας, 

σταθερή απόδοση των υδραυλικών συστηµάτων 

σε συνεχείς ακραίες συνθήκες πίεσης και 

θερµοκρασίας προστασία στην οξείδωση, την 

διάβρωση, του αφρισµού, και των εναποθέσεων 

στο σύστηµα. 

γ. Συµβατό µε όλα τα συνήθη υλικά 

στεγανοποίησης. 

3. Συσκευασία: 

Σε δοχείο (Υ.Α. 40955/4862/2013, χωρητικότητας 

µικρότερης ή ίσης των  20 lt.) 

ΝΑΙ   
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1. Απόδοση: API GL-5, κατ’ ελάχιστον. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Πλήρως συνθετικό λιπαντικό, οδοντωτών 

τροχών, για συγχρονισµένα ή µη κιβωτίων 

ταχυτήτων, διαφορικών υποειδών αξόνων µε 

σύστηµα περιορισµένης ολίσθησης και µονάδων 

τελικής µετάδοσης σε εφαρµογές εντός και εκτός 

δρόµου φορτηγών και εργοταξιακού εξοπλισµού, 

µε πρόσθετα υψηλών πιέσεων. 

β. Σταθερό στις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας, 

σταθερή απόδοση των υδραυλικών συστηµάτων 

σε συνεχείς ακραίες συνθήκες πίεσης και 

θερµοκρασίας προστασία στην οξείδωση, την 

διάβρωση, του αφρισµού, και των εναποθέσεων 

στο σύστηµα. 

γ. Συµβατό µε όλα τα συνήθη υλικά 

στεγανοποίησης. 

3. Συσκευασία: 

Σε δοχείο (Υ.Α. 40955/4862/2013, χωρητικότητας 

µικρότερης ή ίσης των  20 lt.) 

ΝΑΙ   





 Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 53 από 96 
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1. Απόδοση: API GL-5, κατ’ ελάχιστον. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Λιπαντικό ορυκτής βάσης, οδοντωτών τροχών, 

για συγχρονισµένα ή µη κιβώτια ταχυτήτων, 

διαφορικών υποειδών, ελικοειδών ή κωνικών 

γραναζιών, σε συστήµατα ατέρµονα κοχλία, 

αξόνων και µονάδων τελικής µετάδοσης σε 

εφαρµογές εντός και εκτός δρόµου φορτηγών και 

εργοταξιακού εξοπλισµού, µε πρόσθετα υψηλών 

πιέσεων 

β. Σταθερό στις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας, 

σταθερή απόδοση των υδραυλικών συστηµάτων 

σε συνεχείς ακραίες συνθήκες πίεσης και 

θερµοκρασίας προστασία στην οξείδωση, την 

διάβρωση, του αφρισµού, και των εναποθέσεων 

στο σύστηµα. 

γ. Συµβατό µε όλα τα συνήθη υλικά 

στεγανοποίησης. 

3. Συσκευασία: 

Σε βαρέλι, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ISO 

15750, χωρητικότητας µικρότερης ή ίσης των  216,5 lt.)

ΝΑΙ   
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1. Απόδοση: API GL-4, κατ’ ελάχιστον. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Λιπαντικό ορυκτής βάσης, οδοντωτών τροχών, 

για συγχρονισµένα ή µη κιβώτια ταχυτήτων, 

διαφορικών υποειδών, ελικοειδών ή κωνικών 

γραναζιών, σε συστήµατα ατέρµονα κοχλία, 

αξόνων και µονάδων τελικής µετάδοσης µε 

πρόσθετα υψηλών πιέσεων 

β. Σταθερό στις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας, 

σταθερή απόδοση των υδραυλικών συστηµάτων 

σε συνεχείς ακραίες συνθήκες πίεσης και 

θερµοκρασίας προστασία στην οξείδωση, την 

διάβρωση, του αφρισµού, και των εναποθέσεων 

στο σύστηµα. 

γ. Συµβατό µε όλα τα συνήθη υλικά 

στεγανοποίησης. 

3. Συσκευασία: 

Σε βαρέλι, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ISO 

15750, χωρητικότητας µικρότερης ή ίσης των  216,5 lt.)

ΝΑΙ   





 Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 54 από 96 
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1. Απόδοση: DIN 51524 Part III HVLP, κατ’ ελάχιστον. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Λιπαντικό ορυκτής βάσης, υψηλού δείκτη 

ιξώδους, κατάλληλο και για όλα τα νέας 

τεχνολογίας υδραυλικά συστήµατα και όλους 

τους τύπους υδραυλικών αντλιών 

β. Σταθερό στις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας, 

σταθερή απόδοση των υδραυλικών συστηµάτων 

σε συνεχείς ακραίες συνθήκες πίεσης και 

θερµοκρασίας προστασία στην οξείδωση, την 

διάβρωση, του αφρισµού, και των εναποθέσεων 

στο σύστηµα. 

γ. Συµβατό µε όλα τα συνήθη υλικά 

στεγανοποίησης. 

3. Συσκευασία: 

Σε βαρέλι, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ISO 

15750, χωρητικότητας µικρότερης ή ίσης των  216,5 lt.)

ΝΑΙ   
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1. Απόδοση: DIN 51524 Part III HVLP, κατ’ ελάχιστον. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Λιπαντικό ορυκτής βάσης, υψηλού δείκτη 

ιξώδους, κατάλληλο και για όλα τα νέας 

τεχνολογίας υδραυλικά συστήµατα και όλους 

τους τύπους υδραυλικών αντλιών 

β. Σταθερό στις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας, 

σταθερή απόδοση των υδραυλικών συστηµάτων 

σε συνεχείς ακραίες συνθήκες πίεσης και 

θερµοκρασίας προστασία στην οξείδωση, την 

διάβρωση, του αφρισµού, και των εναποθέσεων 

στο σύστηµα. 

γ. Συµβατό µε όλα τα συνήθη υλικά 

στεγανοποίησης. 

3. Συσκευασία: 

Σε βαρέλι, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ISO 

15750, χωρητικότητας µικρότερης ή ίσης των  216,5 lt.)

ΝΑΙ   





 Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 55 από 96 
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1. Απόδοση: DIN 51524 Part III HVLP, κατ’ ελάχιστον. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Λιπαντικό ορυκτής βάσης υψηλού δείκτη 

ιξώδους, κατάλληλο και για όλα τα νέας 

τεχνολογίας υδραυλικά συστήµατα και όλους 

τους τύπους υδραυλικών αντλιών 

β. Σταθερό στις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας, 

σταθερή απόδοση των υδραυλικών συστηµάτων 

σε συνεχείς ακραίες συνθήκες πίεσης και 

θερµοκρασίας προστασία στην οξείδωση, την 

διάβρωση, του αφρισµού, και των εναποθέσεων 

στο σύστηµα. 

γ. Συµβατό µε όλα τα συνήθη υλικά 

στεγανοποίησης. 

3. Συσκευασία: 

Σε βαρέλι, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ISO 

15750, χωρητικότητας µικρότερης ή ίσης των  216,5 

lt.) 

ΝΑΙ   
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1. Ταυτοποίηση: ISO-L-XCCHB00. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Ρευστό γράσο σύµπλοκου σάπωνα 

Λιθίου/Ασβεστίου ή Λιθίου/Νατρίου µε πρόσθετα 

υψηλών πιέσεων µε βασικό λιπαντικό ορυκτής 

βάσης. 

β. Υψηλή προσκολλησηµότητα στα µέταλλα, 

αντοχή, σταθερότητα στην καταπόνηση από 

διάτµηση, φορτία, ακραίες πιέσεις, οξείδωση και 

διάβρωση. 

γ. Αντίσταση στην απόπλυση, καλή συµπεριφορά 

στην άντληση ακόµη σε χαµηλές θερµοκρασίες (-

30 °C ÷ 120 °C). 

δ.  ∆εν θα περιέχει µόλυβδο ή άλλα βαρέα µέταλλα. 

3. Συσκευασία: 

Σε βαρέλι, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ISO 

15750, χωρητικότητας µικρότερης ή ίσης των  216,5 

lt.) 

ΝΑΙ   





 Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 56 από 96 

 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙ-
ΤΗΣΗ 

ΑΠΑ-
ΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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1. Ταυτοποίηση: ISO L-XCCHB2. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Μαλακό γράσο σύµπλοκου σάπωνα 

Λιθίου/Ασβεστίου µε πρόσθετα υψηλών πιέσεων και 

διθειούχου Μολυβδαινίου (MoS2) και βασικό 

λιπαντικό ορυκτής βάσης. 

β. Κατηγορία LB & GC, για φορτηγά, αγροτικά και 

χωµατουργικά µηχανηµάτων, κατάλληλο για την 

λίπανση ένσφαιρων τριβέων, γραµµικών εδράνων 

ολίσθησης, µηχανικών – τηλεσκοπικών βραχιόνων 

και αγκίστρων, συστηµάτων διεύθυνσης, 

αποσβεστήρων και πλαισίων που λειτουργούν κάτω 

από σκληρές συνθήκες εργασίας (µεγάλες 

διακυµάνσεις θερµοκρασίας, υψηλές πιέσεις, 

µεγάλες ταχύτητες, κραδασµούς, παρουσία ύδατος 

ή υγρασίας). 

γ. Υψηλή προσκολλησηµότητα στα µέταλλα, αντοχή 

και σταθερότητα στην καταπόνηση από διάτµηση, 

αποτροπή της οξείδωσης και της φθοράς. 

δ. Υψηλή θερµική σταθερότητα σε µεγάλο εύρος 

θερµοκρασιών (-30 °C ÷ 120 °C) και αντίσταση στην 

απόπλυση. 

3. Συσκευασία: 

Σε βαρέλι, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ISO 15750, 

χωρητικότητας µικρότερης ή ίσης των  216,5 lt.) 

ΝΑΙ   
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1. Απόδοση: RAL-UZ 48, ή οποιαδήποτε άλλη που 

πληροί τις οικολογικές απαιτήσεις της Ε.Ε. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Λιπαντικό, ορυκτής ή άλλης βάσης που θα πληροί 

τις οικολογικές απαιτήσεις της Ε.Ε.. 

β. Περιέχει συγκολλητικά και βελτιωτικά πρόσθετα που 

αποτρέπουν την οξείδωση και τη φθορά και 

εξασφαλίζουν την προστασία ολόκληρου του 

συστήµατος λίπανσης την ψύξη και την 

αποµάκρυνση προσκολλούµενων υλικών. 

γ. Αποτρέπει την εκτεταµένη επιµήκυνση της 

αλυσίδας. 

δ. ικανότητα ροής ακόµη και σε χαµηλές, υπό του 

µηδενός, θερµοκρασίες 

ε. ∆εν εκλύει καπνό κάτω από δύσκολες συνθήκες 

χρήσης και είναι βιοαποικοδοµήσιµο, φιλικό προς 

τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

3. Συσκευασία: 

Σε δοχείο (Υ.Α. 40955/4862/2013, χωρητικότητας 

µικρότερης ή ίσης των  20 lt.) 

ΝΑΙ   





 Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 57 από 96 

 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙ-
ΤΗΣΗ 

ΑΠΑ-
ΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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1. Απόδοση: BS 6580:2010, κατ’ ελάχιστον. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Υψηλής ποιότητας µη προδιαλυµένο υγρό, 

Μονοαιθυλενογλυκόλης µε φιλικά προς το 

περιβάλλον πρόσθετα (τεχνολογίας ΟAT). Σε 

αναλογία 50/50 θα παρέχει προστασία στους -

35°C και σε αναλογία 1/3 στους -15°C, κατ’ 

ελάχιστον. 

β. Προστασία σε χαµηλές και ψηλές θερµοκρασίες 

(-35°C 50/50 έως +105°C κατ’ ελάχιστον). 

γ. Αντισκωριακή προστασία, προστασία κατά του 

αφρισµού, της σπηλαίωσης των εναποθέσεων. 

∆εν περιέχει φώσφορο, νιτρίδια, αµίνες, πυρίτιο 

και βόριο. 

δ. Συµβατό µε τα ελαστοµερή, τις σωληνώσεις των 

ψυκτικών συστηµάτων από αλουµίνιο, κράµατα 

χαλκού και των κινητήρων από χυτοσίδηρο, 

αλουµίνιο, ή συνδυασµό των δύο και µε όλα τις 

ιδίας ποιότητας αντιψυκτικά υγρά. 

3. Συσκευασία: 

Σε βαρέλι, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ISO 

15750, χωρητικότητας µικρότερης ή ίσης των  216,5 lt.)

ΝΑΙ   
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1. Απόδοση: BS 6580:2010, κατ’ ελάχιστον. 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Υψηλής ποιότητας προδιαλυµένο υγρό, 

Μονοαιθυλενογλυκόλης µε φιλικά προς το 

περιβάλλον πρόσθετα (τεχνολογίας ΟAT). 

β. Προστασία σε χαµηλές και ψηλές θερµοκρασίες 

(-30°C έως +105°C κατ’ ελάχιστον). 

γ. Αντισκωριακή προστασία, προστασία κατά του 

αφρισµού, της σπηλαίωσης των εναποθέσεων. 

∆εν περιέχει φώσφορο, νιτρίδια, αµίνες, πυρίτιο 

και βόριο. 

δ. Συµβατό µε τα ελαστοµερή, τις σωληνώσεις των 

ψυκτικών συστηµάτων από αλουµίνιο, κράµατα 

χαλκού και των κινητήρων από χυτοσίδηρο, 

αλουµίνιο, ή συνδυασµό των δύο και µε όλα τις 

ιδίας ποιότητας αντιψυκτικά υγρά. 

3. Συσκευασία: 

Σε βαρέλι, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα (ISO 

15750, χωρητικότητας µικρότερης ή ίσης των  216,5 lt.)

ΝΑΙ   

Λάρισα  … /… / 2018 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 

(Υπογραφή-Σφραγίδα) 





 Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 58 από 96 

 
 

Στη στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ» περιγράφονται , αναλυτικά οι ζητούµενες από 

την διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές. 

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι είναι 

υποχρεωτικό τα προσφερόµενα είδη να διαθέτουν τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του προµηθευτή µε ΝΑΙ ή ΟΧΙ εάν 

τα είδη των καυσίµων ή λιπαντικών που προσφέρει καλύπτουν τις αντίστοιχες τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» σηµειώνεται η απάντηση του προµηθευτή, σε πιο από τα 

τεχνικά φυλλάδια ή άλλα έγγραφα, που υποβάλλει µε την προσφορά του, αποδεικνύεται ότι 

τα προσφερόµενα είδη καλύπτουν τις ζητούµενες από την παρούσα τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

& ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

 

Ελέγχθηκε 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

& ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΛΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

Θεωρήθηκε 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

 





 Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 59 από 96 
 

 
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  
 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

(∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ #70.207,56 €# (µε Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάση τιµής 
 
 

ΛΑΡΙΣΑ 2018 





 Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 60 από 96 
 

 
 

Άρθρο 1ο  (Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση – Έγκριση διάθεσης πίστωσης) 

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των εβδοµήντα χιλιάδων 

διακοσίων επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτών #70.207,56 €#  συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. 24% και αναλύεται ως εξής: 

Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: #56.619,00 €#  ΦΠΑ: #13.588,56 €#.  

Αναλυτικά, η πίστωση θα προέλθει από ίδιους πόρους και από ανταποδοτικά τέλη 

(ΕΑΤ) και θα καλύψει τις σχετικές δαπάνες στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το 2018,  

για περίοδο ενός (1) έτους από της υπογραφής της συµβάσεως. 

Η προµήθεια θα βαρύνει τους εξής Κ.Α.Ε.: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 

1. Προµήθεια λιπαντικών 20.6641.30002 

2. Προµήθεια λιπαντικών 70.6641.80002 

Η δαπάνη εγκρίθηκε νε την υπ’ αριθ. 310/2018, απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής (Α∆Α 7ΥΣ3ΩΛΞ-Ψ90) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ (∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ) 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ / ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 20W-50 

672 Lt 2,00 €/lt 1.344,00 € 

2 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 15W-40 

4.704 Lt 2,50 €/lt 11.760,00 € 

3 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 10W-40 

672 Lt 3,25 €/lt 2.184,00 € 

4 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
SAE 5W-30 

224 Lt 5,75 €/lt 1.288,00 € 

5 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ & ΕΛΑΦΡΩΝ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 10W-40 

448 Lt 3,50 €/lt 1.568,00 € 

6 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ∆ΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 950 Lt 7,00 €/lt 6.650,00 € 

7 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
SAE 10W-30/80W 

240 Lt 3,00 €/lt 720,00 € 

8 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

448 Lt 9,50 €/lt 4.256,00 € 

I. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ∆ΙΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ SAE 75W-90 LS 

44 Lt 5,75 €/lt 253,00 € 

9 

II. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ∆ΙΑΦΟΡΙΚΩΝ SAE 75W-90 

68 Lt 5,75 €/lt 391,00 € 





 Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 61 από 96 
 

 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ / ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

10 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ∆ΙΑΦΟΡΙΚΩΝ 
SAE 80W-90 

224 Lt 3,00 €/lt 672,00 € 

11 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ∆ΙΑΦΟΡΙΚΩΝ 
SAE 90W 

230 Lt 2,75 €/lt 632,50 € 

12 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ISO 32 

4.480 Lt 2,00 €/lt 8.960,00 € 

13 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ISO 46 

560 Lt 3,00 €/lt 1.680,00 € 

14 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ISO 68 

224 Lt 3,00 €/lt 672,00 € 

15 
ΓΡΑΣΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 
NLGI 00 

224 kg 2,50 €/kg 560,00 € 

16 
ΓΡΑΣΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
(MoS2)  NLGI 2 

700 kg 3,25 €/kg 2.275,00 € 

17 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

672 Lt 6,25 €/lt 4.200,00 € 

18 
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ ΥΓΡΟ 
ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ) 

1792 kg 3,00 €/kg 5.376,00 € 

19 
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ ΥΓΡΟ 
ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ (ΠΡΟ∆ΙΑΛΥΜΕΝΟ) 

471 kg 2,50 €/kg 1.177,50 € 

 Καθαρή Αξία 56.619,00 € 

Φ.Π.Α. (24%) 13.588,56 € 
Ενδεικτικός προϋπολογισµός λιπαντικών ειδών 

(διαφόρων τύπων) 

Σύνολο 70.207,56 € 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

& ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

 

Ελέγχθηκε 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 
& ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΛΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

Θεωρήθηκε 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 





 Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 62 από 96 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

(∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ) 

 





 Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 63 από 96 
 

 
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

(∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ #70.207,56 €# (µε Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάση τιµής 
 

ΛΑΡΙΣΑ 2018





 Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 64 από 96 
 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της επιχείρησης …………………………………………………………………………, έδρα ………………......................., οδός 

……………………………….……………., αριθµός …..…, τηλέφωνο ……………………..………., fax ……………………....………., e-mail 

………….……………………… 

Για την προµήθεια λιπαντικών ειδών διαφόρων τύπων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου Λαρισαίων για περίοδο ενός έτους, σύµφωνα 

µε την υπ’ αριθµ.: 34349/2018 διακήρυξη ∆ηµάρχου. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Αριθµητικώς Ολογράφως 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

01 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 20W-50 Λίτρο 672    

02 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 15W-40 Λίτρο 4.704    

03 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 10W-40 Λίτρο 672    

04 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 5W-30 Λίτρο 224    

05 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ & ΕΛΑΦΡΩΝ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 10W-40 

Λίτρο 448    

06 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ∆ΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Λίτρο 950    





 Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 65 από 96 
 

 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 
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ΕΙ∆ΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ / ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Αριθµητικώς Ολογράφως 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

07 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
SAE 10W-30/80W 

Λίτρο 240    

08 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ 
ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

Λίτρο 448    

I. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ∆ΙΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ SAE 75W-90 LS 

Λίτρο 44    

09 
II. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ∆ΙΑΦΟΡΙΚΩΝ SAE 75W-90 Λίτρο 68    

10 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ∆ΙΑΦΟΡΙΚΩΝ 
SAE 80W-90 

Λίτρο 224    

11 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ∆ΙΑΦΟΡΙΚΩΝ SAE 90W 

Λίτρο 230    

12 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 32 Λίτρο 4.480    

13 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 46  Λίτρο 560    

14 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 68 Λίτρο 224    

15 ΓΡΑΣΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ NLGI 00 Κιλό 224    

16 ΓΡΑΣΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (MoS2)  NLGI 2 Κιλό 700    





 Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 66 από 96 
 

 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Αριθµητικώς Ολογράφως 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

17 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ & 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Λίτρο 672    

18 
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ ΥΓΡΟ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥ-
ΚΟΛΗΣ (ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ) 

Κιλό 1792    

19 
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ ΥΓΡΟ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥ-
ΚΟΛΗΣ (ΠΡΟ∆ΙΑΛΥΜΕΝΟ) 

Κιλό 471    

Καθαρή Αξία 
 

Φ.Π.Α. (24%)  

Συνολική Αξία  

 

Συνολική Αξία (Ολογράφως)  

Λάρισα  …../…./ 2018 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

(Υπογραφή-Σφραγίδα) 





 Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 67 από 96 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

(∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ) 

 

- ΣΧΕ∆ΙΟ - 





 Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                      

           Λάρισα __/10/2018 
            Αριθ. πρωτ.:_______    

 
 
 
 
 
 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Προµήθειας Λιπαντικών Ειδών (∆ιαφόρων Τύπων) 

εκτιµώµενης αξίας  70.207,56 Ευρώ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
ππ ρρ οο κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

Την επανάληψη, µε τροποποίηση των όρων της διακηρύξεως, κατόπιν άγονου 

αποτελέσµατος, του δηµόσιου συνοπτικού διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές 

και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

µόνο βάση τιµής (χαµηλότερη τιµή) και καλεί τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς 

να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια λιπαντικών 

ειδών (διαφόρων τύπων) του ∆ήµου Λαρισαίων. 

1. Αναθέτουσα Αρχή – ∆ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία – Στοιχεία 
επικοινωνίας 

- Αναθέτουσα Αρχή: ∆ήµος Λαρισαίων. 

- ∆ιευθύνουσα/Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ∆ιεύθυνση Αµαξοστασίου, Τµήµα Επιµέλειας 

Επισκευών & Ανταλλακτικών. 

- ∆ιεύθυνση: 9ο χλµ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Θεσ/νίκης, ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου, Τ.Κ.: 411 10. 

- Τηλέφωνο: 2410 575690, fax: 2410 575096. 

- e-mail: promam@larissa-dimos.gr 

- Πληροφορίες: Κατσής Νικόλαος 

2. Πρόσβαση – Παραλαβή εγγράφων 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της υπ’ αριθ. 

34349/2018, διακηρύξεως στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λαρισαίων www.larissa-dimos.gr. 

Επίσης τα τεύχη της διακηρύξεως είναι διαθέσιµα και στα γραφεία της διευθύνουσας – 

επιβλέπουσας Υπηρεσίας κατά τις εργάσιµες ηµέρες, από ώρα 8:00 π.µ. έως 1:00 µ.µ. 

 





 Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 69 από 96 
 

 
 

3. Φύση της σύµβασης – Κωδικός C.P.V. 

Ο διαγωνισµός αφορά την προµήθεια λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) για τις 

ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου Λαρισαίων, όπως αυτά περιγράφονται στο τεύχος 

της διακηρύξεως και θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσόν των εβδοµήντα χιλιάδων 

διακοσίων επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτών #70.207,56 €#. Κωδικός C.P.V. 24951000-

5. Η διενέργειας της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 

379/2018, απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

4. Όροι υποβολής προσφορών – Εγγύηση συµµετοχής 

∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. ∆ε γίνονται δεκτές 

προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης. ∆εν προβλέπεται εγγύηση 

συµµετοχής. 

5. Χρόνος εκτέλεσης της προµήθειας 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της συµβάσεως µε δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) µήνες χωρίς όµως 

υπέρβαση του προϋπολογισθέντος ποσού. Η εξόφληση του αναδόχου θα 

πραγµατοποιείται εντός χρονικού διαστήµατος εξήντα (60) ηµερών.  

6. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – δικαιολογητικά 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών τα οποία 

είναι εγκατεστηµένα α) σε κράτος–µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος–µέλος 

του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της 

παρ. 1 του άρθ. 25 του ν. 4412/2016. 

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 4, της 

διακηρύξεως. 

7. Υποβολή – ∆ιενέργεια – Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθ. 4, της 

διακηρύξεως, και συγκεκριµένα α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 

β) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας Αρχής, 

οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί το αργότερο µέχρι 

την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθ. 4, της διακηρύξεως. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ∆ηµοτικού Αµαξοστασίου (9ο χλµ. 

Π.Ε.Ο. Λάρισας – Θεσ/νίκης, ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου), ενώπιων της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016, τη 

25/10/2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. 
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Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα, κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97, του ν. 4412/2016, για διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών, από την εποµένη της 

καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. 

8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών 

Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

9. Χρηµατοδότηση 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 

2018, και ειδικά τις πιστώσεις των Κ.Α.Ε., µε αριθ. 20.6641.30002 & 70.6641.80002, οι 

οποίοι εγκρίθηκαν µε τις υπ’ αριθ. 310/2018, απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

10. Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας Αρχής, η προθεσµία 

άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης 

πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της 

διακήρυξης, η προθεσµία άσκησής της εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού 

διαστήµατος της δηµοσιεύσεώς της στο ΚΗΜ∆ΗΣ έως και της καταληκτικής 

ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται, µε την κατάθεσή της, η 

καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιµώµενης αξίας της συµβάσεως. 

11. ∆ηµοσιεύσεις 

Το πλήρες κείµενο της διακηρύξεως δηµοσιεύεται α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (www.promitheus.gov.gr), β) στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας Αρχής (www.larissa-dimos.gr). 

Η προκήρυξη (περίληψη) της διακήρυξης δηµοσιεύεται α) στο «Πρόγραµµα 

∆ΙΑΥΓΕΙΑ» (www.diavgeia.gov.gr), β) στον ελληνικό Τύπο σε µία ηµερήσια 

εφηµερίδα του νοµού Λάρισας, γ) στην ιστοσελίδα και δ) στον Πίνακα 

ανακοινώσεων, της αναθέτουσας Αρχής. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 

(ΤΕΥ∆) 

 

 

- ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ - 
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 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα) / αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονοµασία: [∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [6167] 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [9
ο
 ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΙ.ΠΕ. 

ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ / ΛΑΡΙΣΑ / 411 10] 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: [ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗΣ] 

- Τηλέφωνο: [2410 575690] 

- Ηλ. ταχυδροµείο: [promam@larissa-dimos.gr] 

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.larissa-dimos.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): 

[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ (∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ), CPV: 24951000-5] 

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: […………………………….] 

- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [∆ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ] 

- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[34349/2018] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 

αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Αρµόδιος ή αρµόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή 

µεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iv
 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο 

πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων 

εργαζοµένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε 

αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων 

ανήκουν οι απασχολούµενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι 

εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήµατος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

µέρους, συµπληρώστε το µέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.  
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α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο 

κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης: 

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε 

οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης από 

κοινού µε άλλους
vi
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους 

οικονοµικούς φορείς. 

 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 

φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 

συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή των 

τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας 

επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 





 Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 76 από 96 
 

 
 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο 

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 

σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vii

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων 

προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύµβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς. 
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονοµικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης σε τρίτους 

υπό µορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόµενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύµβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονοµικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας τµήµα της σύµβασης 

που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύµβασης σύµφωνα µε το 

άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα 

ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες
viii

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση
ix
· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτη
xii

· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες
xiii

· 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας
xiv

· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων
xv

. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονοµικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xvi

 το οποίο είναι 

µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία 

έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο 

ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ηµεροµηνία:[   ],  

σηµείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] 

και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν
xxi

: [……] 





 Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 
∆ιακήρυξη διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) 

Σελίδα 81 από 96 
 

 
 

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxii

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσµευτική; 

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συµπεριλαµβανόµενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 

προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 

διακανονισµό για την καταβολή τους ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 

παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 

επαγγελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxv

; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισµού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
xxvi

 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, 

ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη 

της εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας και των 

µέτρων σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxvii 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό 

επαγγελµατικό παράπτωµα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxix, λόγω 

της συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύµβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην 

προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύµβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια
xxxi

 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;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

[] Ναι [] Όχι 
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που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 

πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8 

παρ. 4 ν. 3310/2005
xxxii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο 

οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 

οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι 

εγγεγραµµένος στα σχετικά επαγγελµατικά 

ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στην 

Ελλάδα ή στο κράτος µέλος εγκατάστασής
xxxiii

; 

του: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου 

οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονοµικού φορέα για τον αριθµό 

οικονοµικών ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύµβασης : 

και/ή, 

1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης 

είναι ο εξής 
xxxiv

: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα 

 

 

 

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόµισµα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονοµικού φορέα στον επιχειρηµατικό 

τοµέα που καλύπτεται από τη σύµβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης για 

τον αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για τον 

αριθµό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξής
xxxv

: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόµισµα 

 

 

 

 

 

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόµισµα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιµες για ολόκληρη την απαιτούµενη 

περίοδο, αναφέρετε την ηµεροµηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 

οικονοµικός φορέας: 

[…................................…] 
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4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές 

αναλογίες
xxxvi

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγµατικές τιµές των απαιτούµενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισµός της απαιτούµενης αναλογίας-

αναλογία µεταξύ x και y
xxxvii

 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισµένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελµατικών κινδύνων του 

οικονοµικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόµισµα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή 

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει 

ότι: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύµβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη 

διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxviii

, ο 

οικονοµικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καλή  

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σηµαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις 

προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxix

, ο 

οικονοµικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους 

παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούς
xl
: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ηµεροµη

νίες 

παραλήπτ

ες 

     

2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να 

χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
xli

, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων έργων, 

ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 

χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει τα 

ακόλουθα µέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα µέσα µελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 

εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύµβασης: 

[....……] 
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5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
xlii

 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, εφόσον 

κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα µέσα 

µελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς 

και τα µέτρα που λαµβάνει για τον έλεγχο 

της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύµβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 

εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο αριθµός 

των διευθυντικών στελεχών του κατά τα 

τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα µηχανήµατα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισµό για την εκτέλεση της 

σύµβασης: 

[……] 

10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 

υπεργολαβίας
xliii

 το ακόλουθο τµήµα (δηλ. 

ποσοστό) της σύµβασης: 

[....……] 

11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών : 

Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει 

τα απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων 

ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη 

µε παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 

σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να 

προσκοµιστούν: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισµούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 

συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας 

για άτοµα µε ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να 

προσκοµιστούν όσον αφορά το σύστηµα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισµούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 

συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα συστήµατα 

ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να 

προσκοµιστούν όσον αφορά τα συστήµατα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 

κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων 

που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι 

πληροφορίες αυτές, οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 

πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει 

περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον: 

Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισµός του αριθµού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού 

των υποψηφίων µε τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονοµικός φορέας διαθέτει τα απαιτούµενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές µορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
xlv

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα 

µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται
xlvii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν
xlviii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος 

Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της 

διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 

 

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα αναφέρεται 
το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των 
µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς 
σκοπούς.  

Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων 
ατόµων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 

vii  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ 
του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται 
οι συγκεκριµένες ικανότητες.” 

viii Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η 
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως 
δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά 
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά 
και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η 
κείµενη νοµοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 
αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται 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)  που 
ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 
1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της 
εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
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xxi Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι 
δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε 
σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ 
(Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό 
ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συµβάσεις έργου, η εκτιµώµενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ εκτός 
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη 
µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας  που 
υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο δηµόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του 
οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος II, 
ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόµατός της από 
αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή 
υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τµήµατος, τότε θα πρέπει να 
συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv ∆ιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από 
τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Προµήθειας Λιπαντικών Ειδών (∆ιαφόρων Τύπων) 

εκτιµώµενης αξίας  70.207,56 Ευρώ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
ππ ρρ οο κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

Την επανάληψη, µε τροποποίηση των όρων της διακηρύξεως, κατόπιν άγονου αποτελέσµατος, του 

δηµόσιου συνοπτικού διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάση τιµής (χαµηλότερη τιµή) και καλεί τους 

ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την 

προµήθεια λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) του ∆ήµου Λαρισαίων. 

1. Αναθέτουσα Αρχή – ∆ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία – Στοιχεία επικοινωνίας 

- Αναθέτουσα Αρχή: ∆ήµος Λαρισαίων. 

- ∆ιευθύνουσα/Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ∆ιεύθυνση Αµαξοστασίου, Τµήµα Επιµέλειας Επισκευών & 

Ανταλλακτικών. 

- ∆ιεύθυνση: 9
ο
 χλµ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Θεσ/νίκης, ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου, Τ.Κ.: 411 10. 

- Τηλέφωνο: 2410 575690, fax: 2410 575096. 

- e-mail: promam@larissa-dimos.gr 

- Πληροφορίες: Κατσής Νικόλαος 

2. Πρόσβαση – Παραλαβή εγγράφων 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της υπ’ αριθ. 34349/2018, 

διακηρύξεως στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λαρισαίων www.larissa-dimos.gr. Επίσης τα τεύχη της 

διακηρύξεως είναι διαθέσιµα και στα γραφεία της διευθύνουσας – επιβλέπουσας Υπηρεσίας κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες, από ώρα 8:00 π.µ. έως 1:00 µ.µ. 

3. Φύση της σύµβασης – Κωδικός C.P.V. 

Ο διαγωνισµός αφορά την προµήθεια λιπαντικών ειδών (διαφόρων τύπων) για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του ∆ήµου Λαρισαίων, όπως αυτά περιγράφονται στο τεύχος της διακηρύξεως και θα 

διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσόν των εβδοµήντα χιλιάδων διακοσίων επτά ευρώ 

και πενήντα έξι λεπτών #70.207,56 €#. Κωδικός C.P.V. 24951000-5. Η διενέργειας της παρούσας 

διαγωνιστικής διαδικασίας εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 379/2018, απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

4. Όροι υποβολής προσφορών – Εγγύηση συµµετοχής 

∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. ∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του 

αντικειµένου της σύµβασης. ∆εν προβλέπεται εγγύηση συµµετοχής. 

5. Χρόνος εκτέλεσης της προµήθειας 

 διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

συµβάσεως µε δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) µήνες χωρίς όµως υπέρβαση του 
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προϋπολογισθέντος ποσού. Η εξόφληση του αναδόχου θα πραγµατοποιείται εντός χρονικού διαστήµατος 

εξήντα (60) ηµερών.  

6. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – δικαιολογητικά 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών τα οποία είναι 

εγκατεστηµένα α) σε κράτος–µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος–µέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθ. 25 του ν. 4412/2016. 

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 4, της διακηρύξεως. 

7. Υποβολή – ∆ιενέργεια – Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθ. 4, της διακηρύξεως, 

και συγκεκριµένα α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, β) µε κατάθεσή τους στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας Αρχής, οι φάκελοι 

προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία που ορίζεται 

στο άρθ. 4, της διακηρύξεως. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ∆ηµοτικού Αµαξοστασίου (9
ο
 χλµ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – 

Θεσ/νίκης, ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου), ενώπιων της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

στις διατάξεις του ν. 4412/2016, τη 25/10/2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. 

Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα, κατά τη διάταξη του άρθρου 97, του ν. 

4412/2016, για διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών, από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας 

υποβολής προσφορών. 

8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών 

Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

9. Χρηµατοδότηση 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2018, και ειδικά τις 

πιστώσεις των Κ.Α.Ε., µε αριθ. 20.6641.30002 & 70.6641.80002, οι οποίοι εγκρίθηκαν µε τις υπ’ αριθ. 

310/2018, απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

10. Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας Αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 

οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η προθεσµία άσκησής της 

εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος της δηµοσιεύσεώς της στο ΚΗΜ∆ΗΣ έως και της 

καταληκτικής ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται, µε την κατάθεσή της, η καταβολή παραβόλου 

υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της συµβάσεως. 

11. ∆ηµοσιεύσεις 

Το πλήρες κείµενο της διακηρύξεως δηµοσιεύεται α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (www.promitheus.gov.gr), β) στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας Αρχής 

(www.larissa-dimos.gr). 

Η προκήρυξη (περίληψη) της διακήρυξης δηµοσιεύεται α) στο «Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 

(www.diavgeia.gov.gr), β) στον ελληνικό Τύπο σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού Λάρισας, γ) 

στην ιστοσελίδα και δ) στον Πίνακα ανακοινώσεων, της αναθέτουσας Αρχής. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 




