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ΜΕΛΕΤΗ
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

CPV: 24951100-6 Λιπαντικά

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  την  προμήθεια  λιπαντικών  υγρών  για  την  συντήρηση  των  οχημάτων  και

μηχανημάτων έργου του Δήμου για δύο (2) έτη, από την υπογραφή της σύμβασης. 

Θα γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που θα αφορούν το σύνολο των ειδών, όπως προβλέπει η

παρούσα διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη της. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας των λιπαντικών υγρών ανέρχεται στο ποσό των 87.618,40 €

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6641.0002 «Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση

μεταφορικών μέσων», Κ.Α. 20.6641.0002 «Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων», Κ.Α.

3) 0.6641.0002  «Προμήθεια  λιπαντικών  για  την  κίνηση  μεταφορικών  μέσων»,  Κ.Α.  3) 5.6641.0002  «Προμήθεια

λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων», των υπό σύνταξη προϋπολογισμών του Δήμου οικονομικών ετών

2022, 2023, 2024.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Tου  ν.  4412/2016  (Α’  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. Tου ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών

οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 

3. Tου ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για

τον  προσυμβατικό  έλεγχο,  τροποποιήσεις  στον  Κώδικα  Νόμων  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,  διατάξεις  για  την

αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337



4. Tου ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

5. Tου ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και

άλλες διατάξεις»,  

6. Tου ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της

Οδηγίας  2014/55/ΕΕ του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και  του  Συµβουλίου  της  16ης  Απριλίου  2014 για  την  έκδοση

ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»

7. Tου π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

8. Tης υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)

9. Tης με  αρ.  ……(Β’  …./….)  Κοινής  Απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων   και  Ψηφιακής

Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων

Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

10.Tης αριθμ.  Κ.Υ.Α. οικ.  60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο  των Δημόσιων

Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

11.Tης αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο

πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

12.Tου ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

13.Του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ.

14.Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

15.Του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

16.Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για

την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

17.Του ν. 4314/2014 (Α’ 265)  «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την

προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)  Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297)

και άλλες διατάξεις» 

18.Του  ν.  4727/2020  (Α’  184)  «Ψηφιακή  Διακυβέρνηση  (Ενσωμάτωση  στην  Ελληνική  Νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)

2016/2102 και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2019/1024)  –  Ηλεκτρονικές  Επικοινωνίες  (Ενσωμάτωση  στο  Ελληνικό  Δίκαιο  της

Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

19.Του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», 

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

21.Του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2,

7, 11 και 13 έως 15,



22.Του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 

23.Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων  αυτών  και  την  κατάργηση  της  οδηγίας  95/46/ΕΚ  (Γενικός  Κανονισμός  για  την  Προστασία  Δεδομένων)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

24.Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται

ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση

της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Η σύμβαση θα ισχύσει από την υπογραφή της και για δύο (2) έτη. Μπορεί όμως να παραταθεί η χρονική της

διάρκεια για όσο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο ο Δήμος, εντός του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ώστε να συνεχιστεί

απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, ή και μέχρι την διενέργεια του επόμενου διαγωνισμού και πάντως όχι

πέρα του τριμήνου, με τις προϋποθέσεις και τις εκπτώσεις που προβλέπονται. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει  τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2022 και  τους υπό

σύνταξη προϋπολογισμούς του Δήμου οικονομικών ετών 2023 και 2024 και αναλυτικά ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022

10.6641.0002 2.000,00 € Φ.Π.Α. 480,00 € 2.480,00 €

20.6641.0002 16.93) 5,00 € Φ.Π.Α. 4.064,40 € 20.999,40 €

30.6641.0002 704,00 € Φ.Π.Α. 168,96 € 872,96 €

35.6641.0002 1.209,00 € Φ.Π.Α. 290,16 € 1.499,16 €

ΣΥΝΟΛΟ 20.848,00 € Φ.Π.Α. 5.003) ,52 € 25.851,52 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023) 

10.6641.0002 2.000,00 € Φ.Π.Α. 480,00 € 2.480,00 €

20.6641.0002 22.760,00 € Φ.Π.Α. 5.462,40  € 28.222,40 €

30.6641.0002 2.000,00 € Φ.Π.Α. 480,00 € 2.480,00 €

35.6641.0002 2.000,00 € Φ.Π.Α. 480,00 € 2.480,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 28.760,00 € Φ.Π.Α. 6.902,40 € 3) 5.662,40 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024

10.6641.0002 1.3) 00,00 € Φ.Π.Α. 3) 12,00 € 1.612,00 €

20.6641.0001 17.152,00 € Φ.Π.Α. 4.116,48 € 21.268,48 €

30.6641.0002 1.3) 00,00 € Φ.Π.Α. 3) 12,00 € 1.612,00 €

35.6641.0002 1.3) 00,00 € Φ.Π.Α. 3) 12,00 € 1.612,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 21.052,00 € 5.052,48 € 26.104,48 €

     

    Όσοι  θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει  να καταθέσουν προσφορές για  το σύνολο των

ελαστικών όπως περιγράφονται στον ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.

   

Η  προμήθεια  των λιπαντικών  υγρών κρίνεται  απαραίτητη  για  την  εύρυθμη λειτουργία  του  στόλου  των

οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου μας.



        

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει όλη την ποσότητα των λιπαντικών υγρών ούτε να αναλώσει όλο το

ποσό  της  σύμβασης.  Εφόσον  όμως  κριθεί  σκόπιμη  η  προμήθεια  του  συνόλου  των  ποσοτήτων,  ο  μειοδότης

υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. Η διάθεση και η κατανομή των ποσών θα γίνει βάσει

των πραγματικών αναγκών του Δήμου οι οποίες θα εμφανιστούν κατά την διάρκεια της σύμβασης και μέχρι

της εξάντλησής της.

             Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δήμο. Η προσφορά που θα

υποβληθεί κατά τον διαγωνισμό δεσμεύει τον προμηθευτή μέχρι περαιώσεως της προμήθειας ανεξάρτητα τυχόν

ανατιμήσεων.

             Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι παράδοσης των

λιπαντικών να είναι πολύ μικροί, όρος που θα πρέπει να γίνει αποδεκτός με ανάλογη υπεύθυνη δήλωση.  Ο

χρόνος παράδοσης των απαραίτητων λιπαντικών θα είναι άμεσος (μέχρι πέντε -5- εργάσιμες ημέρες από την γραπτή

παραγγελία της Υπηρεσίας). Σε ειδική περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας ο χρόνος θα παρατείνεται  μόνο μετά από

έγκριση της Υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση για τα ανωτέρω

             Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοιχτή διαδικασία του άρθ. 27 του Ν. 4412/2016 και η εκτέλεση της

προμήθειας θα γίνει  με βάση τους όρους της Διακήρυξης που θα εγκρίνει  η Οικονομική Επιτροπή, με  κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής. 

                                                                                                          

                        Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                                                                Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                        ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

                                                 

                     ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                                                ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CPV: 24951100-6 Λιπαντικά

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός συντάχθηκε ύστερα από έρευνα αγοράς, που πραγματοποιήθηκε από την

υπηρεσία. Ως Μονάδα Μέτρησης ορίζεται το ΒΑΡΕΛΙ/ΔΟΧΕΙΟ.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ml/Lt/Kgr

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Βαρέλι/
Δοχείο

ΤΙΜΗ
 ΜΟΝΑΔΟΣ

(€)
ΣΥΝΟΛΟ (€)

1. Λιπαντικό κινητήρων βενζίνης SAE 10W 40 Βαρέλι 208Lt 10 440,00 4.400,00

2.
Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη) 
80W 90

Βαρέλι 208Lt 2 530,00 1.060,00

3) .
Λιπαντικό οδοντωτών τροχών75W 90 
(βαλβολίνη)

Βαρέλι 208Lt 4 900,00 3.600,00

4.
Λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου 5W30       
9/E7 API CJ-4, CK-4, APPROVAL VDS 4.5

Βαρέλι 208Lt 10 980,00 9.800,00

5. Υδραυλικό λιπαντικό ISO 46 Βαρέλι 208Lt 25 400,00 10.000,00
6. Υδραυλικό λιπαντικό ISO 68 Βαρέλι 208Lt 25 400,00 10.000,00

7.
Λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου 5W40       
5w40 dpf κινητήρες – acea c3, vw 502.00, 
505.01, mb 229.51

Βαρέλι 208Lt 5 630,00 3.150,00

8.
Λιπαντικό κινητήρων βενζίνης 5W40           
5w40 (βενζίνη και πετρέλαιο) acea A3/B4, 
MB 229.5, rn 0700, 0710

Βαρέλι 208Lt 5 730,00 3.650,00

9.
Αμμωνιούχο διάλυμα ουρίας αντμπλού       
(AD-BLUE)

Δοχείο 10Lt 420 10,00 4.200,00

10.
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 10W 
40

Βαρέλι 208Lt 20 530,00 10.600,00

11.
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 20W 
50

Βαρέλι 208Lt 20 480,00 9.600,00

12.
Υγρό συστήματος φρένων και μηχανισμών 
μετάδοσης κίνησης DOT 4

Δοχείο 200ml 200 3,00 600,00

ΣΥΝΟΛΟ 70.660,00€

Φ.Π.Α. 24% 16.958,40€

mailto:tmima_sid_oximaton@nikaia-rentis.gov.gr


ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

87.618,40€

                                                                                                                                                                                                  

                        Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                                                                 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                         ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

           

                   ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                                                   ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

                 

                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                          

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ          

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                      

Tαχ. Δ/νση: Ποταμού έναντι 20                  

Τ.Κ.: 181 22 , Νίκαια Αττικής            

Πληροφορίες: Ευαγγελία Ιωαννίδου                   

 2104962900 (εσωτ. 3) )

e-mail : tmima_sid_oximaton@nikaia-rentis.gov.gr

                                                              ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 ΑΡΘΡΟ 1  Αντικείμενο της μελέτης

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  στην  προμήθεια λιπαντικών  υγρών  για  την  συντήρηση  των  οχημάτων  και

μηχανημάτων έργου του Δήμου για δύο (2) έτη. Θα γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που θα αφορούν το

σύνολο των ειδών, όπως προβλέπει η παρούσα διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη της. Η σύμβαση θα ισχύσει από την

υπογραφή της και για τρία (2) έτη. 

ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες διατάξεις

       Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας ακολουθούν τις διατάξεις των:



1. Tου ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. Tου ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών

οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 

3. Tου  ν.  4700/2020  (Α’  127)  «Ενιαίο  κείμενο  Δικονομίας  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,  ολοκληρωμένο  νομοθετικό

πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για

την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337

4. Tου  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

5. Tου ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο

και άλλες διατάξεις»,  

6. Tου ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της

Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση

ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»

7. Tου π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

8. Tης υπ'  αριθμ.  57654/22.05.2017  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  με  θέμα  :  “Ρύθμιση

ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων

(ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

9. Tης με  αρ.  ……(Β’  …./….)  Κοινής  Απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων   και  Ψηφιακής

Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων

Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  με  χρήση  των  επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

10. Tης αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων

Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

11. Tης αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου

στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

12. Tου  ν.  3419/2005  (Α’  297)  «Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.)  και  εκσυγχρονισμός  της  Επιμελητηριακής

Νομοθεσίας»

13. Του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ.

14. Του  ν.  4270/2014  (Α’  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

15. Του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

16. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

17. Του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την

προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α'

297) και άλλες διατάξεις» 



18. Του  ν. 4727/2020 (Α’ 184)  «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)

2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της

Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

19. Του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», 

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

21. Του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων

1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

22. Του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 

23. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου,  της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των

φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  για  την  ελεύθερη

κυκλοφορία  των  δεδομένων  αυτών  και  την  κατάργηση  της  οδηγίας  95/46/ΕΚ  (Γενικός  Κανονισμός  για  την

Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

24. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται

ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων 

25. του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 3)  Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η Τεχνική Έκθεση  

β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

γ. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

δ. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές  Προδιαγραφές 

ε. Η διακήρυξη

στ.  Η προσφορά του αναδόχου

ζ. Η σύμβαση

ΑΡΘΡΟ 4 Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας των λιπαντικών υγρών ανέρχεται στο ποσό των 87.618,40

€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6641.0002 «Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση

μεταφορικών μέσων», Κ.Α. 20.6641.0002 «Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων», Κ.Α.

3) 0.6641.0002  «Προμήθεια  λιπαντικών  για  την  κίνηση  μεταφορικών  μέσων»,  Κ.Α.  3) 5.6641.0002  «Προμήθεια

λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων», του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2022

και των υπό σύνταξη προϋπολογισμών του Δήμου οικονομικών ετών 2023 και 2024.

     Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοιχτή διαδικασία του άρθ. 27 του Ν. 4412/2016 και η εκτέλεση της προμήθειας θα

γίνει με βάση τους όρους της Διακήρυξης που θα εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

       ΑΡΘΡΟ 5  Σύμβαση – Διάρκεια Σύμβασης



Η σύμβαση θα ισχύσει από την υπογραφή της και για δύο (2) έτη. Μπορεί όμως να παραταθεί η χρονική της

διάρκεια για όσο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο ο Δήμος, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του

Δήμου, ή και μέχρι την διενέργεια του επόμενου διαγωνισμού και πάντως όχι πέρα του τριμήνου, με τις προϋποθέσεις και

τις εκπτώσεις που προβλέπονται.

ΑΡΘΡΟ 6  Χρόνος παράδοσης – Παραλαβή – Ποιότητα 

            Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι παράδοσης των

λιπαντικών υγρών να είναι πολύ μικροί, όρος που θα πρέπει να γίνει αποδεκτός με ανάλογη υπεύθυνη δήλωση.

Ο χρόνος παράδοσης των απαραίτητων λιπαντικών θα είναι άμεσος (μέχρι τρεις -5- εργάσιμες ημέρες από την γραπτή

παραγγελία της Υπηρεσίας). Σε ειδική περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας ο χρόνος θα παρατείνεται μόνο μετά από

έγκριση της Υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση για τα ανωτέρω.

Η  προμήθεια  μπορεί  να  είναι  μαζική  ή  τμηματική  χωρίς  καμία  επιβάρυνση  για  το  Δήμο.  Η  παράδοση  των

λιπαντικών υγρών, θα γίνεται κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια Υπηρεσία, ήτοι το Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων της

Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, επί  της οδού Αγίας Άννης,  Αγ.Ι.Ρέντης,  τηλ.  2104254343, ανάλογα με τις

προκύπτουσες κάθε φορά ανάγκες του Δήμου και μέχρι εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσού ή του χρόνου της 

σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των λιπαντικών

υγρών στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή.  Τόπος παράδοσης των ειδών

ορίζεται να είναι η Αποθήκη του Δήμου, επί της οδού Π. Ράλλη 182, Νίκαια, τηλ. 2104953816, 2104944356.

     Εάν κατά την παραλαβή των λιπαντικών υγρών, στο σύνολό ή μέρος αυτών, βρεθεί ότι δεν πληρούν τους όρους

της συμφωνημένης σύμβασης ή τις προδιαγραφές της μελέτης, κατά την απόλυτη κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, θα

απορρίπτονται, και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει εκ νέου, το σύνολο ή

το μέρος αυτών, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί η παράβαση των ανωτέρω διαβεβαιώσεων. Αν η ανωτέρω

προθεσμία  παρέλθει  άπρακτη,  ο  ανάδοχος  θεωρείται  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις,  λόγω  εκπρόθεσμης

παράδοσης.

     Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου

λιπαντικού  υγρού  επήλθε  φθορά  στα  οχήματα  και  τα  μηχανήματα  έργου  του  Δήμου,  να  αναλάβει  όλες  τις  δαπάνες

αποκατάστασης της βλάβης. Επιπλέον, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο

οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς το Δήμο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στις

παραπάνω υποχρεώσεις κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 7 Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας των προς προμήθεια λιπαντικών

υγρών  μετά  την  συνολική  ή  τμηματική  παραλαβή  τους.  Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  με  την

προσκόμιση  των νόμιμων παραστατικών  και  δικαιολογητικών που προβλέπονται  από τις  διατάξεις  του άρθ.  200  του

Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν

τον έλεγχο και την πληρωμή. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με

την κείμενη νομοθεσία,  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παράδοση υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 8 Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου – Κυρώσεις 

    Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από

αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει,



παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον

χρόνο παράτασης που του έχει δοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 206 του Ν. 4412/2016.

                      Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                                                               Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                        ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

                    

                   ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                                                  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

     

                                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                          

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ          
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        Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  –  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της μελέτης

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια των απαραιτήτων λιπαντικών λιπαντικών για  την συντήρηση των

οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, για δύο (2) έτη, από την υπογραφή της σύμβασης. Θα γίνονται δεκτές

προσφορές διαγωνιζόμενων που θα αφορούν το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται σε μία ή περισσότερες ομάδες,

όπως προβλέπει η παρούσα διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη της. 

Η σύμβαση θα ισχύσει από την υπογραφή της και για δύο (2) έτη. Μπορεί όμως να παραταθεί η χρονική της

διάρκεια για όσο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο ο Δήμος, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του

Δήμου, ή και μέχρι την διενέργεια του επόμενου διαγωνισμού και πάντως όχι πέρα του τριμήνου, με τις προϋποθέσεις και

τις εκπτώσεις που προβλέπονται.



 ΑΡΘΡΟ 2 Σύνταξη προσφορών – Τεχνικές προδιαγραφές 

ΓΕΝΙΚΑ

    Η προμήθεια των λιπαντικών υγρών κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του στόλου των οχημάτων

και μηχανημάτων έργου του Δήμου μας, των υπηρεσιών της Καθαριότητας, της Τεχνικής Υπηρεσίας, του Περιβάλλοντος

κτλ.  Όλα  τα  οχήματα  –  μηχανήματα  έργου  χρειάζονται  τα  απαραίτητα  λιπαντικά  υγρά,  τα  οποία  συμβάλλουν  στην

συντήρηση του συγκεκριμένου μοντέλου οχήματος – μηχανήματος.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν προσφορές για το σύνολο των λιπαντικών υγρών

όπως περιγράφονται στη Μελέτη – Τεχνική Περιγραφή.

Τα προμηθευόμενα λιπαντικά υγρά θα πρέπει να φέρουν όλα τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και

εκείνες τις τεχνικές προδιαγραφές που θα εναρμονίζονται  με τους ευρωπαϊκούς και  διεθνείς κανονισμούς λειτουργικής

κυκλοφοριακής  καταλληλότητας  και  οδικής  ασφάλειας  κατά  την  εφαρμογή  και  χρήση  τους  στα  διάφορα  οχήματα  και

μηχανήματα έργου του Δήμου και συγκεκριμένα:

1. Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 10W 40 

Το  μηχανέλαιο  SAE 10W40 θα  είναι  πρωτογενές,  πολύτυπο,  προηγμένης  ημισυνθετικής  (semi synthetic)

τεχνολογίας  ειδικό  ορυκτέλαιο  ενισχυμένο  με  ειδικά  πρόσθετα  εξαιρετικής  ποιότητας,  σχεδιασμένο  για

βενζινοκινητήρες  εσωτερικής  καύσης  συμβατικούς  ή  ηλεκτρονικής  ανάφλεξης  ατμοσφαιρικούς  ή  και  με

υπερσυμπιεστή.  Θα  πρέπει  να  υπερκαλύπτει  τις  προδιαγραφές  κατά  API SL/CF,  ACEA A3/B3/B4,  VW

501.01/505.00,  MB 229.1 αλλά  και  των  δημοφιλέστερων  κατασκευαστικών  εταιρειών  κινητήρων  εσωτερικής

καύσης διεθνώς, να εξασφαλίζει τη λίπανση όλων των μηχανικών μερών και τα ανάλογα εκτεταμένα διαστήματα ή

περιόδους αντικατάστασής του, να προσφέρει σταθερή πίεση και κυκλοφορία λαδιού σε όλες τις συνθήκες και να

παρέχει υπεραυξημένη προστασία έναντι διάβρωσης και φθοράς,τη μέγιστη δυνατή απαγωγή θερμότητας από τον

κινητήρα, καθώς και οικονομία καυσίμου αλλά και μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα κατάλοιπα καύσης της

λειτουργίας του κινητήρα. 

2. Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη)  80W 90

Θα είναι  πρωτογενής, ενισχυμένη βαλβολίνη με ειδικά πρόσθετα υψηλών πιέσεων που θα υπερκαλύπτει  τις

προδιαγραφές ΑPI GL-4, ZF TE-ML 05A/12E/16B/17B/19B/21A, MIL-L-2105D, MAN 342 καθώς και την ασφαλή

χρήση  και  συμβατή  εφαρμογή  και  καταλληλότητα  της  με  όλα  τα  συστήματα  μετάδοσης  κίνησης  (κιβώτια

ταχυτήτων,  διαφορικά  τύπου  LSD,  κ.λ.π.)  των  δημοφιλέστερων  και  εμπορικότερων  κατασκευαστικών  εταιρειών

μηχανημάτων έργου διεθνώς (π.χ. JCB, CASE, CATERPILLAR, κ.λ.π.). Θα πρέπει ωστόσο να παρέχει μέγιστη προστασία

από φθορά και οξείδωση υλικών,να είναι συμβατή με τα υλικά στεγανοποίησης και να συντελεί στην αθόρυβη και

ομαλή λειτουργία των διαφόρων συστημάτων μετάδοσης κίνησης.

3. Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη)  75W 90

Συνθετικής τεχνολογίας και πολύ υψηλής απόδοσης λιπαντικό συστημάτων μετάδοσης κίνησης και διαφορικών

με  ειδικά πρόσθετα υψηλών πιέσεων που θα υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές  API GL-5; U.S. MIL-L-2105D; ZF TE-

ML 05A,07A,12E,16B,17B καθώς και την ασφαλή χρήση και συμβατή εφαρμογή και καταλληλότητα της με όλα τα

συστήματα  μετάδοσης  κίνησης  (κιβώτια  ταχυτήτων,  διαφορικά  τύπου  LSD,  κ.λ.π.)  των  δημοφιλέστερων  και

εμπορικότερων κατασκευαστικών εταιρειών μηχανημάτων έργου διεθνώς (π.χ. JCB, CASE, CATERPILLAR, κ.λ.π.). Θα

πρέπει  ωστόσο να παρέχει  μέγιστη προστασία  από φθορά και  οξείδωση υλικών,  να είναι  συμβατές  με τα υλικά



στεγανοποίησης  και  να  συντελεί  στην  αθόρυβη  και  ομαλή  λειτουργία  των  διαφόρων  συστημάτων  μετάδοσης

κίνησης.

4. Λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου 5W 30

Θα είναι  συνθετικής  προηγμένης  τεχνολογίας,  ενισχυμένο  με  ειδικά  πρόσθετα  εξαιρετικής  ποιότητας  για

πετρελαιοκινητήρες εσωτερικής καύσης, ατμοσφαιρικούς και με υπερσυμπιεστή και θα πρέπει να υπερκαλύπτει τις

προδιαγραφές ACEA E9/E7 API CJ-4CK-4 APPROVAL (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ) VDS 4,5 πετρελαίου βαρέως τύπου, αλλά

και  των  δημοφιλέστερων  κατασκευαστικών  εταιρειών  κινητήρων  εσωτερικής  καύσης  διεθνώς.  Θα  πρέπει  να

εξαφανίζει την λίπανση όλων των μηχανικών μερών, να προσφέρει σταθερή πίεση και κυκλοφορία λαδιού σε όλες τις

συνθήκες, να παρέχει προστασία έναντι διάβρωσης και φθοράς, τη μέγιστη δυνατή απαγωγή θερμότητας από τον

κινητήρα  καθώς  και  οικονομία  καυσίμων  και  μείωση  ατμοσφαιρικής  ρύπανσης  από  τα  κατάλοιπα  καύσης  της

λειτουργίας του κινητήρα.  

5. Υδραυλικό λιπαντικό  ISO 46

Θα  είναι  πρωτογενές  με  ενισχυμένη  θερμική  σταθερότητα  και  αντιπηκτική  δύναμη,  υψηλής  ποιότητας

υδραυλικό  λιπαντικό  τύπου  ρευστότητας  46  κατά  ISO,  με  άριστες  απογαλακτοποιητικές,  αντιαφριστικές,

αντισκωριακές,  αντιοξειδωτικές  ιδιότητες  με  μεγάλη  μηχανική  και  υδραυλική  αντοχή  σε  υψηλές  πιέσεις

καλύπτοντας  τις  προδιαγραφές   DIN 51524  Part II HLP,  AFNOR NFE 48-603  HM ειδικά  σχεδιασμένο  για

υδραυλικά  συστήματα  εκσκαφέων-φορτωτών  με  ασφαλή  χρήση,  καταλληλότητα  και  συμβατή  εφαρμογή  στα

αντίστοιχα μηχανήματα έργου των δημοφιλέστερων και εμπορικότερων κατασκευαστικών εταιριών διεθνώς (π.χ.

JCB, CASE, CATERPILLAR, κ.λ.π.).

6. Υδραυλικό λιπαντικό  ISO 68

Θα  είναι  πρωτογενές  με  ενισχυμένη  θερμική  σταθερότητα  και  αντιπηκτική  δύναμη,  υψηλής  ποιότητας

υδραυλικό   λιπαντικό  τύπου  68  κατά  ISO με  άριστες  απογαλακτοποιητικές,  αντιαφριστικές,  αντισκωριακές  και

αντιοξειδωτικές  ιδιότητες  με  μεγάλη  μηχανική  και  υδραυλική  αντοχή  σε  υψηλές  πιέσεις  καλύπτοντας  τις

προδιαγραφές DIN 51524 Part II HLP, AFNOR NFE 48-603 HM και ειδικά σχεδιασμένο για υδραυλικά συστήματα

εκσκαφέων-φορτωτών  για  ασφαλή  χρήση,  καταλληλότητα  και  συμβατή  εφαρμογή  στα  αντίστοιχα  υδραυλικά

συστήματα των μηχανημάτων έργου των δημοφιλέστερων και εμπορικότερων κατασκευαστικών εταιριών διεθνώς

(π.χ. JCB, CASE, CATERPILLAR, κ.λ.π.) προσφέροντας εξαιρετική προστασία από φθορά, διάβρωση και οξείδωση. 

7. Λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου 5W40

Θα είναι  συνθετικής  προηγμένης  τεχνολογίας,  ενισχυμένο  με  ειδικά  πρόσθετα  εξαιρετικής  ποιότητας  για

πετρελαιοκινητήρες εσωτερικής καύσης, ατμοσφαιρικούς και με υπερσυμπιεστή και θα πρέπει να υπερκαλύπτει τις

προδιαγραφές 5W 40 dpF κινητήρες acea c3, vw 502.00, 505.01, mb 229.51 συνθετικό και με την έγκριση

του  αντίστοιχου  πιστοποιητικού,  αλλά  και  των  δημοφιλέστερων  κατασκευαστικών  εταιρειών  κινητήρων

εσωτερικής  καύσης  διεθνώς.  Θα  πρέπει  να  εξαφανίζει  την  λίπανση  όλων  των  μηχανικών  μερών,  να  προσφέρει

σταθερή πίεση και κυκλοφορία λαδιού σε όλες τις συνθήκες, να παρέχει προστασία έναντι διάβρωσης και φθοράς, τη

μέγιστη δυνατή απαγωγή θερμότητας από τον κινητήρα καθώς και οικονομία καυσίμων και μείωση ατμοσφαιρικής

ρύπανσης από τα κατάλοιπα καύσης της λειτουργίας του κινητήρα.  

8. Λιπαντικό κινητήρων βενζίνης 5W40

Θα  είναι  πολύτυπο  προηγμένης  ημισυνθετικής  (semi synthetic)  τεχνολογίας,  ειδικά  ενισχυμένο  με  ειδικά

πρόσθετα  εξαιρετικής  ποιότητας  σχεδιασμένο  για  κινητήρες  εσωτερικής  καύσης  πετρελαίου  και  βενζίνης

ατμοσφαιρικής και με υπερσυμπιεστή και θα πρέπει να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές acea A3/B4 MB 229.5 RN

0700, 0710 (βενζίνης και πετρελαίου) και με την έγκριση του αντίστοιχου πιστοποιητικού, αλλά και των



δημοφιλέστερων κατασκευαστικών εταιρειών κινητήρων εσωτερικής καύσης διεθνώς. Θα πρέπει να εξαφανίζει την

λίπανση όλων των μηχανικών μερών, να προσφέρει σταθερή πίεση και κυκλοφορία λαδιού σε όλες τις συνθήκες, να

παρέχει προστασία έναντι διάβρωσης και φθοράς, τη μέγιστη δυνατή απαγωγή θερμότητας από τον κινητήρα καθώς

και  οικονομία  καυσίμων  και  μείωση  ατμοσφαιρικής  ρύπανσης  από  τα  κατάλοιπα  καύσης  της  λειτουργίας  του

κινητήρα.  

9. Αμμωνιούχο διάλυμα ουρίας αντμπλού (adblue).

Θα είναι υγρό υψηλής καθαρότητας, άχρωμο, άοσμο μη τοξικό και πιστοποιημένο με προδιαγραφές προτύπου

DIN 70070, ISO 22241,  Κανονισμοί  CEFIC. Κατά τον ψεκασμό του θα συντελεί στη μείωση των εκπομπών των

ρυπογόνων  ουσιών  (καυσαερίων)  από τον κινητήρα του οχήματος  με  στόχο την προστασία  του περιβάλλοντος.

Εφαρμόζεται σε κινητήρες βαρέων οχημάτων νέας τεχνολογίας τύπου euro 4 και  euro 5 με μέγιστη θερμοκρασία

αποθήκευσης 30οC και χαμηλότερη 11οC και μέγιστο χρόνο διατήρησης τεχνικών προδιαγραφών και ιδιοτήτων έως

δώδεκα (12) μήνες. 

10.  Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 10W 40 

Το  μηχανέλαιο  SAE 10W40 θα  είναι  πρωτογενές,  πολύτυπο,  προηγμένης  ημισυνθετικής  (semi synthetic)

τεχνολογίας  ειδικό  ορυκτέλαιο  ενισχυμένο  με  ειδικά  πρόσθετα  εξαιρετικής  ποιότητας,  σχεδιασμένο  για

πετρελαιοκινητήρες  εσωτερικής  καύσης  συμβατικούς  ή  ηλεκτρονικής  ανάφλεξης  ατμοσφαιρικούς  ή  και  με

υπερσυμπιεστή.  Θα  πρέπει  να  υπερκαλύπτει  τις  προδιαγραφές  κατά  API CI-4/CF-2/SL,  ACEA A3/B3/B4,  VW

501.01/505.00,  MB 228.51 αλλά και των δημοφιλέστερων κατασκευαστικών εταιρειών κινητήρων εσωτερικής

καύσης διεθνώς, να εξασφαλίζει τη λίπανση όλων των μηχανικών μερών και τα ανάλογα εκτεταμένα διαστήματα ή

περιόδους αντικατάστασής του, να προσφέρει σταθερή πίεση και κυκλοφορία λαδιού σε όλες τις συνθήκες και να

παρέχει υπεραυξημένη προστασία έναντι διάβρωσης και φθοράς, τη μέγιστη δυνατή απαγωγή θερμότητας από τον

κινητήρα, καθώς και οικονομία καυσίμου αλλά και μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα κατάλοιπα καύσης της

λειτουργίας του κινητήρα. 

11. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 20W 50

Το λιπαντικό SAE 20W 50 θα είναι πρωτογενές, πολύτυπο, ειδικό ορυκτέλαιο ενισχυμένο με ειδικά  πρόσθετα

εξαιρετικής  ποιότητας  σχεδιασμένο  για  πετρελαιοκινητήρες  εσωτερικής  καύσης  συμβατικούς  ή  ηλεκτρονικής

ανάφλεξης ατμοσφαιρικούς ή και με υπερσυμπιεστή. Θα πρέπει να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές ACEA E7,E5,E3;

API CI-4,CH-4,  CG-4,  SL (approved);  Daimler MB 228.3;  Global DHD-1;  MAN M3275-1 (approved);  MTU

Cat.2;  Volvo vds-3;  Renault Trucks RLD-2  Mack EO-M Plus;  Cummins CES 20076,20077,20078 ;  DAF

SHPD, Allison C4 (level); Caterpillar ECF-2/-1a; Deutz DQC III-10; Detroit Diesel DDC 93K215 αλλά και των

δημοφιλέστερων κατασκευαστικών εταιρειών κινητήρων εσωτερικής καύσης διεθνώς. Θα πρέπει να εξασφαλίζει την

ομαλή και ομοιόμορφη λίπανση όλων των μηχανικών μερών για τα ανάλογα εκτεταμένα διαστήματα ή περιόδους

αντικατάστασής του, να προσφέρει σταθερή πίεση και κυκλοφορία λαδιού σε όλες τις συνθήκες αλλά και να παρέχει

υπεραυξημένη προστασία έναντι διάβρωσης και φθοράς καθώς και τη μέγιστη δυνατή απαγωγή θερμότητας του

κινητήρα προσφέροντας οικονομία καυσίμου και μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα κατάλοιπα καύσης της

λειτουργίας του κινητήρα. 

12. Υγρό συστήματος φρένων και μηχανισμών μετάδοσης κίνησης DOT 4 

Λιπαντικό υγρό φρένων και συμπλέκτη για χρήση πλήρωσης και αντικατάστασης παρέχοντα τη μέγιστη δυνατή

προστασία καταλληλότητας και συμβατότητα εφαρμογής αλλά και την προβλεπόμενη χρονική αντικατάστασή του σύμφωνα

με την πλήρη εναρμόνισή του βάσει των διεθνών τεχνικών προδιαγραφών DOT-4, SAE J 1703) ,15.4925 FMVSS 116.



   Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δήμο. Η προσφορά που

θα υποβληθεί κατά την δημοπρασία δεσμεύει  τον προμηθευτή μέχρι περαιώσεως της προμήθειας ανεξάρτητα

τυχόν ανατιμήσεων.

ΕΙΔΙΚΑ

Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού τα εξής:

1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

2. Υπεύθυνη  Δήλωση  ότι Ο  χρόνος  παράδοσης  των  απαραίτητων  λιπαντικών  θα  είναι  άμεσος  (μέχρι  πέντε -5-

εργάσιμες ημέρες από την γραπτή παραγγελία της Υπηρεσίας).  Σε ειδική περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας ο

χρόνος θα παρατείνεται μόνο μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.

3) . Υπεύθυνη Δήλωση ότι: Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δήμο.

4. Υπεύθυνη  Δήλωση  ότι: Όλα  τα  υπό  προμήθεια  λιπαντικά  θα  πρέπει  να  φέρουν  όλα  τα  ακόλουθα  τεχνικά

χαρακτηριστικά καθώς και εκείνες τις τεχνικές προδιαγραφές που θα εναρμονίζονται με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς

κανονισμούς λειτουργικής κυκλοφοριακής καταλληλότητας και οδικής ασφάλειας κατά την εφαρμογή και χρήση τους

στα διάφορα οχήματα και μηχανήματα έργου του μηχανοκίνητου στόλου του Δήμου, σύμφωνα με τα ανωτέρω 1-22

του ΑΡΘΡΟΥ 2 Σύνταξη προσφορών – Τεχνικές προδιαγραφές.

5. Υπεύθυνη  Δήλωση  ότι: Έλαβε  γνώση  των  όρων  της  διακήρυξης  και  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  τους

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι: Οι τιμές του τιμολογίου ισχύουν έως το τέλος της σύμβασης και της τυχόν παράτασης αυτής.

7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι: Η προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας και όχι μέρος αυτής.

     Όλα τα ανωτέρω που αφορούν Υπεύθυνη Δήλωση (2 – 7) μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα ενιαίο

έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.                                                    

                                                                                                      

                       Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                                                             Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                                        ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

                                      

                      ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                                               ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
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