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                                                        Προς: Τον Αντιδήμαρχο Ηρακλείου                  

                Κ Νώντα Σαρρή 
            (για την ∆ημαρχιακή επιτροπή) 

 
 Αρμόδιος: Βαβάτσικος Σωκράτης   

 Τηλ 2810 380303  
 

 
 
       ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια «λιπαντικών για    
                   κίνηση μεταφορικών μέσων» 
       

         Κε  Αντιδήμαρχε  

  Έχοντας υπόψη το πρακτικό αξιολόγησης της επιτροπής για τον διαγωνισμό των 
λιπαντικών που διεξήχθη στις 30 04 2007  η υπηρεσία μας συνέταξε μελέτη με νέους 
όρους και παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην ∆ημαρχιακή Επιτροπή να εγκρίνει τους 
όρους της νέας μελέτης την ψήφιση της διάθεσης της πίστωσης από τους   ΚΑ 10-
6641, 5.000,00 €   ΚΑ 15-6641 5000,00 €, ΚΑ 20-6641 80.000,00 €,  ΚΑ 
30-6641 40.000,00 , ΚΑ 35-6641 15.000,00 €,  ΚΑ 40-6641 2.000,00 €,  
ΚΑ 45-6641 2.000,00 € και  ΚΑ 50-6641 5.000,00 €. 

  Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η έλλειψη λιπαντικών από τα συνεργεία δημιουργεί 
σοβαρό πρόβλημα στην συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του ∆ήμου και για 
τον λόγω αυτό παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην ∆ημαρχιακή Επιτροπή να πάρει 
απόφαση για την διενέργεια του διαγωνισμού με την διαδικασία του κατεπείγοντος  

 

Ο ∆/ντης  καθαριότητας Περιβάλλοντος 
   & Τεχνικής Υποστήριξης  

   
 
 

Μετοχιανάκης Αντώνης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια λιπαντικών   
                                                        για κίνηση μεταφορικών μέσων» 

 
   ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                              
   ∆/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
   ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ                    
   ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:    /10 

Περίληψη: ∆ιακήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών για την 
κίνηση μεταφορικών μέσων  με κριτήριο κατακύρωσης τη φτηνότερη προσφορά 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 
 
Α) Τις διατάξεις: 
1) του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του ∆ημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/Α) 
2) της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών 
οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β) 
3) του Π.∆. 370/95 «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του 
∆ημοσίου προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο........» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 
4) του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 43) 
5) του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 
6) του Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 
παρ.1στ (Φ.Ε.Κ. 151/Α) και του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α) 
7) τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ (Ν.3463) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή μειοδοτική δημοπρασία με συμπλήρωση τιμολογίου 
και προϋπολογισμού για την προμήθεια «λιπαντικών» για την συντήρηση των οχημάτων 
και μηχανημάτων του ∆ήμου Ηρακλείου, σύμφωνα  με τη μελέτη που έγινε από το  
τμήμα Υποστήριξης και Επισκευών. 
 
ΑΡΘΡΟ  1ο 
    Η δημοπρασία θα γίνει στις 27 του μηνός ∆εκεμβρίου 2010 ημέρα ∆ευτέρα και 
από  ώρα 10:00 έως 10:30 ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής στην αίθουσα του ∆ήμου 
Ηρακλείου (Αγίου Τίτου 1 )  με σφραγισμένες γραπτές προσφορές.    



 3

 
ΑΡΘΡΟ  2ο 
     Η διενέργεια του διαγωνισμού και η προμήθεια  ακολουθούν   τις  διατάξεις του 
ΈΚΟΠΤΑ «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του Νόμου 3463/ 06   «Κύρωση του Κώδικα ∆ήμων και 
Κοινοτήτων» . Τα στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτήν κατά σειρά ισχύος 
είναι: 
1) Η παρούσα  ∆ιακήρυξη 
2) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
3) Τεχνικές Προδιαγραφές 
4) Το Τιμολόγιο Προσφοράς . 
5) Τον Προϋπολογισμό προσφοράς. 
     Τα  παραπάνω  στοιχεία  περιέχονται στην από 10-10-2010 μελέτη του τμήματος 
Υποστήριξης & Επισκευών θεωρημένη από τα αρμόδια όργανα. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
     Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 123.641,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  ήτοι  103.900,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%  19.741,00 € 
δηλ. συνολικά   123.641,00 €   και θα  πληρωθεί  από την πίστωση του 
Προϋπολογισμού  του ∆ήμου έτους 2010 με ΚΑ 10-6641, ΚΑ 15-6641, ΚΑ 20-6641, 
ΚΑ 30-6641, ΚΑ 35-6641, ΚΑ 40-6641, ΚΑ 45-6641 και ΚΑ 50-6641. και με τίτλο  
«προμήθεια και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»  
 
 ΑΡΘΡΟ 4ο 
      Η   εγγύηση   για   τη    συμμετοχή  στο  διαγωνισμό ορίζεται στα  6.182,05 €  
και  βεβαιούται με ισόποσο γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  ∆ανείων  ή 
εγγυητικής επιστολής  αναγνωρισμένης  Τράπεζας  ή  του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.  συντεταγμένης  
κατά  τον  ισχύοντα τύπο για  το ∆ημόσιο ,η οποία για τον / τους μειοδότη / τες  θα 
αντικατασταθεί με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού  ίσου  με το  10% του  
προϋπολογισμού  της προσφοράς της προμήθειας (πρίν τον ΦΠΑ) (για τα είδη στα οποία 
μειοδότησε), κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. (Ο προμηθευτής που θα λάβει 
μέρος  στο   διαγωνισμό για τμήμα της προμήθειας θα προσκομίσει εγγυητική   επιστολή  
ίση προς το 5% του ενδεικτικού προϋπολογισμού (με τον ΦΠΑ) των ειδών που θα 
προσφέρει). 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
      Τεύχη της  παρούσας μελέτης μπορούν  να  λάβουν  οι ενδιαφερόμενοι από το 
Τμήμα Προμηθειών  του ∆ήμου Ηρακλείου ( Ανδρόγεω 2 τηλ. 2810-399185 ) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και  ώρες.  Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί στον τύπο 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 
∆ικαιούμενοι συμμετοχής – ∆ικαιολογητικά 

1) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 
 α) Φυσικά πρόσωπα.  
 β) Νομικά πρόσωπα.  
 γ) Ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ). 
 δ) Συνεταιρισμοί. 
2) Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα 

εξής δικαιολογητικά:  
α)   Οι Έλληνες Πολίτες:  

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, δηλαδή 5% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με τον ΦΠΑ (6.182,05 €  ).  

2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας.  
  3.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία.  

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.   

5.Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
β) Οι Αλλοδαποί:  

1.   Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό, δηλαδή 5% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με τον ΦΠΑ (6.182,05 €  ).  

2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

3.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 
ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) .  

4.Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί 
εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους 
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επαγγελματικούς καταλόγους.  
γ)Τα Νομικά Πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού 
μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.  
     δ)Οι Συνεταιρισμοί:   

1.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό,  δηλαδή 5% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με τον ΦΠΑ (6.182,05 €  ). 

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  
3.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α).  
ε)Οι Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην ένωση.  
Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην 

υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που 
διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία 
στην προσφορά σχετικά με αυτό.  

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους 
υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του 
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή ή συμβολαιογράφο.  

Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν 
προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με 
υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.   

4) Άλλα δικαιολογητικά  
1) Για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά, η επαγγελματική αξιοπιστία, η 

χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάστασή και οι τεχνικές 
δυνατότητές των προμηθευτών, λαμβάνονται υπόψη από την αρμόδια επιτροπή:  

α)   Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.  
β)  Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).  
γ)Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  
δ)Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της 

υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.  
ε)Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών 

που ζητούνται από την υπηρεσία. στ)  Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης.  
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ζ)Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος της 
δραστηριότητάς της και το κύρος της.  

η) Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης.  
θ) Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση.  
ι) Η παραγωγική δυνατότητα.  
ια) Η ποιότητα των προϊόντων.  

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

 Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 
 1) Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε 
φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:                

               α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  
               β.  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.  
               γ.  Ο αριθμός της ∆ιακήρυξης 
               δ.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
               ε.  Τα στοιχεία του αποστολέα 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 
          2) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα 
δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της 
προσφοράς,  τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως 
φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  Τα οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως 
φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  
         3) Οι φάκελοι της Τεχνικής και της Οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρουν 
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
         4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο 
μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
  5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη. 
 6) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους 
νόμιμους εκπροσώπους τους. 
Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη 
της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
 7) Προσφορές που αφορούν μέρος μόνο των ζητούμενων υλικών δε γίνονται 
δεκτές. 

2) Αποκλίσεις από τους όρους της ∆ιακήρυξης – ∆ιευκρινήσεις 
1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
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όρους της ∆ιακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει 
τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο 
προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι 
διαφορετικοί από τους όρους της ∆ιακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.  

2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της 
προσφοράς.  

3) ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από 
τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.   

4) Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές 
     Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε 
λαμβάνονται υπόψη.  
     ∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.   

                   5) Τιμή προσφοράς 
1) Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και 

αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση των λιπαντικών, στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.  

2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή 

δεν δίδεται ενιαία τιμή, για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στον 
διαγωνισμό ή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, με απόφαση της ∆ημαρχιακής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου (Επιτροπή Αξιολόγησης). 
 
ΑΡΘΡΟ  8ο 
     Η προσφορά θα ισχύει για ενενήντα (90) τουλάχιστον ημέρες  από την διενέργεια 
του διαγωνισμού σύμφωνα με την παράγραφο 1 του  άρθρου 13 του ΕΚΠΟΤΑ. 
     Στην προσφορά θα αναφέρεται  ο χρόνος παράδοσης  ο οποίος  δεν θα είναι 
μεγαλύτερος των (10) ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε παραγγελία. Τα 
στοιχεία αυτά θα ληφθούν υπ’ όψη κατά την αξιολόγηση.  
  
ΑΡΘΡΟ  9ο 
     Τα  πρακτικά  της  δημοπρασίας  θα  εγκριθούν από τις αρμόδιες αρχές. Εάν  για 
οποιοδήποτε  λόγο  αυτά δεν εγκριθούν, ο ∆ήμος δεν έχει καμία ευθύνη. Η κατακύρωση 
του αποτελέσματος  της  δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 
15 της παρούσας διακήρυξης .  
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ΑΡΘΡΟ 10ο 
     Στους αποκλεισθέντες  ή  αποτυχόντες  στον διαγωνισμό επιστρέφεται η 
εγγυητική επιστολή. 
 
ΑΡΘΡΟ  11ο 
     Κατά  την υπογραφή της σύμβασης, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής  θα  
επιστραφεί  και  θα προσκομισθεί όμοια που  θα αναφέρεται στην  καλή εκτέλεση της 
προμήθειας για  ποσό  ίσο   προς το 5% του προϋπολογισμού  της  προμήθειας  , η  
οποία  θα επιστραφεί μετά την  ολοκλήρωση της προμήθειας. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
     Η  παραλαβή των λιπαντικών  θα γίνεται σε αποθήκη του ∆ήμου (που θα ορίζει ο 
∆ήμος) επί του εδάφους  από την αρμόδια επιτροπή, μετά από έλεγχο . 
    Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης των προθεσμιών παράδοσης των υπό 
προμήθεια ειδών, επιβάλλεται στον προμηθευτή ποινική ρήτρα διακόσια € (200,00 €)    
για κάθε μέρα καθυστέρησης της παράδοσης ,με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο 
        ΕΓΓΥΗΣΗ 
    Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί, με τη σχετική σύμβαση, ότι τα είδη που θέλει  
αυτός να  προμηθεύσει θα  ανταποκρίνονται   πλήρως στους όρους των  προδιαγραφών, 
των χαρακτηριστικών και της προσφοράς του και ότι θα είναι αρίστης ποιότητας και 
αρίστης κατασκευής, απαλλαγμένο από  οποιοδήποτε  κρυμμένο ελάττωμα και ότι αυτά 
θα ανταποκρίνονται από  κάθε άποψη στη χρήση και λειτουργία για την οποία 
προορίζονται         
   
ΑΡΘΡΟ  14ο 
     Οι προσφορές, οικονομικές και τεχνικές, θα συνταχθούν στην  Ελληνική γλώσσα . 
Αν  είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους, θα  
είναι πλήρεις, σαφείς και οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του 
προσφέροντα. 
1) Ένσταση κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή 
της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  

α. Κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του 
διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 
∆ιακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της 
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της 
∆ιακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται 
ολόκληρη ημέρα.  
 

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής 
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προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή 
αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που 
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του 
διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου 
 

2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.   
 
ΑΡΘΡΟ  15ο 

     Η  παρούσα  διακήρυξη  θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία του ∆ήμου,   περίληψη δε 
αυτής θα δημοσιευτεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ΕΚΠΟΤΑ. Αντίγραφο  της  πιο 
πάνω περίληψης θα αποσταλεί προς τις  οικείες τοπικές & επαγγελματικές  οργανώσεις  
& την ΤΥ∆Κ προς  τοιχοκόλληση, αντίτυπο δε της λεπτομερούς  διακήρυξης θα 
αποσταλεί προς το Τεχνικό Επιμελητήριο. 
Α. ∆ιεξαγωγή  της δημοπρασίας 
     Όταν αρχίσει ή συνεδρίαση  και πριν την παραλαβή του ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
, παρουσία των  διαγωνιζομένων η Αρμόδια Επιτροπή ελέγχει την  νόμιμη εκπροσώπηση 
των διαγωνιζομένων, το σύμφωνο της  προς τις  αντίστοιχες ενδείξεις στο φάκελο 
καθώς και όλα τα λοιπά έγγραφα και στοιχεία του άρθρου 6 της παρούσας . 
      Η  Αρμόδια Επιτροπή μονογράφει όλα τα παραπάνω έγγραφα και καταχωρούνται 
τα  σχετικά  στοιχεία  στο  Πρακτικό. Εκείνοι που θα κριθούν ότι  δεν πληρούν τις  
προϋποθέσεις  αυτές αποκλείονται από την συνέχιση  της διαδικασίας της δημοπρασίας. 
Eκείνοι που θα αποκλεισθούν με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να ζητήσουν την παραλαβή 
από την Επιτροπή του φακέλου της προσφοράς τους, η οποία τηρείται αναποσφράγιστη 
εάν δηλώσουν πρόθεση για υποβολή έντασης. 
      Μετά  τον  παραπάνω έλεγχο η Αρμόδια  Επιτροπή παραλαμβάνει και αριθμεί  
σύμφωνα με την σειρά επίδοσης τους φακέλους των διαγωνιζομένων  στη δημοπρασία  
και  καταγράφει στο πρακτικό ,μπροστά στους παριστάμενους τα έγγραφα  που  
βρίσκονται  σε  φάκελο, περιληπτικά  μεν  αλλά με τρόπο που να δείχνει εάν είναι 
σύμφωνα ή όχι με τους  όρους  της  διακήρυξης  και το νόμο.  

Οι εσωτερικοί φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  που βρίσκονται  μέσα στον φάκελο εις διπλούν, δεν  
αποσφραγίζονται ακόμα , γράφεται  δε  πάνω  τους ο ίδιος αύξων  αριθμός ο οποίος 
αναγράφεται στους εξωτερικούς φακέλους . Όταν ή  καταγραφή  του  περιεχομένου 
όλων των φακέλων τελειώσει ,οι διαγωνιζόμενοι  αποσύρονται  και η επιτροπή σε 
συνεδρίαση ελέγχει τα  περιεχόμενα στοιχεία συμμετοχής στους φακέλους και 
αποφασίζει γι αυτούς  που  αποκλείονται.  

 Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια  η  Αρμόδια   Επιτροπή 
ανακοινώνει τα ονόματα αυτών που αποκλείστηκαν  από την δημοπρασία καθώς και 
τους λόγους του αποκλεισμού του καθενός . 
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  Στη συνέχεια η επιτροπή παρουσία των διαγωνιζομένων αποσφραγίζει το 
ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ και  καταγράφει  το περιεχόμενο τους.  

Μετά η Αρμόδια  Επιτροπή διαβιβάζει τους φακέλους των προσφορών στην 
επιτροπή αξιολόγησης προκειμένου να εξετάσει τα στοιχεία του  ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
 
Β. Ανάδειξη μειοδότη 
      Προσφορά στην οποία προσφέρονται ελαιολιπαντικά που δεν πληρούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση .   
   Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή κατά είδος. 

Μετά την αξιολόγηση των  προσφορών  και των τεχνικών χαρακτηριστικών, η 
αρμόδια επιτροπή  ανακοινώνει  εγγράφως  ή τηλεφωνικώς στους διαγωνιζομένους την 
ημέρα και ώρα  της  δημόσιας συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης  για άνοιγμα των 
οικονομικών προσφορών και την ανακοίνωση  των αποτελεσμάτων.  

 Κατά την παραπάνω ημερομηνία η Επιτροπής Αξιολόγησης  ανακοινώνει στους 
διαγωνιζομένους το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προσφορών καθώς και όσους  
τυχόν αποκλείσθηκαν της περαιτέρω συμμετοχής στη δημοπρασία και τους λόγους 
αποκλεισμού τους. 
                             Ηράκλειο  10- 11 - 2010                        
                                                        Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
 
 
                                                         ΝΩΝΤΑΣ ΣΑΡΡΗΣ 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                         ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια λιπαντικών   

                                                             για κίνηση μεταφορικών μέσων»  

 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                              
∆/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ                    
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
         Η  παρούσα  συγγραφή  υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια λιπαντικών  για αυτοκίνητα  
δίκυκλα και χωματουργικά μηχανήματα του ∆ήμου Ηρακλείου σύμφωνα με τις εκάστοτε 
παρουσιαζόμενες ανάγκες .  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
        Τα στοιχεία της μελέτης είναι: 
 
     1) Η ∆ιακήρυξη 
     2) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων με τις τεχνικές προδιαγραφές 
     3) Το Τιμολόγιο Προσφοράς  
     4) Η Τεχνικές Προδιαγραφές . 
     5) Ο Προϋπολογισμός προσφοράς. 
     6) Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

          Η παρούσα  προμήθεια γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ «Ενιαίος Κανονισμός  
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του  Νόμου 3463/ 
06   «Κύρωση του Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων».   Η σχετική πίστωση  λαμβάνεται από τον 
προϋπολογισμό του ∆ήμου έτους 2010 με  Κ.Α 10-6641, Κ.Α 15-6641, ΚΑ 20-6641, ΚΑ 30-6641, ΚΑ 
35-6641, ΚΑ 40-6641, ΚΑ 45-6641 και ΚΑ 50-6641. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
          Κατά την  υπογραφή της σύμβασης , η εγγυητική επιστολή συμμετοχής  στη  δημοπρασία  
επιστρέφεται ,ενώ προσκομίζεται  εγγυητική επιστολή  του  Τ.Π. και ∆. ή  του  Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.  ή  
αναγνωρισμένης Τράπεζας  που θα αφορά την καλή και πιστή  εκτέλεση της προμήθειας με  ποσό  
ίσο  προς  το  5%  του  Ενδεικτικού  Προϋπολογισμού  της προμήθειας για τα ελαιολιπαντικά που 
κατακυρώθηκαν . 
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ΑΡΘΡΟ 5ο 
     Οι τιμές μονάδος του τιμολογίου  είναι σταθερές και  αμετάβλητες  σ' όλη  τη διάρκεια 
της προμήθειας και για κανένα λόγο  και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται. 
          Η πληρωμή θα είναι τμηματική και θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την 
εκάστοτε οριστική παραλαβή των ειδών και εφόσον ή Επιτροπή  Παραλαβής δεν  διαπίστωσε  
καμία  κακοτεχνία  ως  προς  την  ποιότητα ή τη λειτουργία τους , θα  καταβληθεί  δε  στον  
προμηθευτή  το 95% του συμβατικού τιμήματος ή του διαμορφωμένου τιμήματος  μετά  την  
ενδεχόμενη από την  Επιτροπή  καθορισθείσα  περικοπή , το  δε  υπόλοιπο  5%    θα επιστραφεί  
μόλις  λήξει  ο  χρόνος εγγύησης , ή θα πληρωθεί το 100% εφόσον  προσκομισθεί  εγγυητική 
καλής  λειτουργίας   και   για ποσόν ίσο  με  το  5%  του  συμβατικού τιμήματος και για χρόνο ίσο 
με το χρόνο εγγύησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
           Ο ∆ήμος  ενδιαφέρεται  για υλικά αρίστης ποιότητας και μπορεί  για  να  ελέγξει  τα  
προσφερόμενα  είδη  να  στείλει  αυτά  σε  οποιοδήποτε  κατά  την  κρίση  του  εργαστήριο  για 
εξακρίβωση των  τεχνικών τους χαρακτηριστικών , με δαπάνη των προμηθευτών. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
       Ο ∆ήμος έχει το δικαίωμα σε περίπτωση που οι προσφερόμενες τιμές των λιπαντικών 
είναι χαμηλότερες αυτών του προϋπολογισμού να αυξήσει τις ποσότητες μέχρι το 30% αυτού 
κατά άρθρο. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
         Τον  προμηθευτή  βαρύνουν εξ'  ολοκλήρου τα έξοδα  δημοσίευσης της διακήρυξης της 
δημοπρασίας ,  καθώς  και κάθε νόμιμη ή νέα  κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα που θα εμφανισθεί 
κατά  το διάστημα από την σύνταξη της παρούσας μελέτης  μέχρι την ημερομηνία  που  θα  γίνει  
ο  διαγωνισμός . Ακόμη θα  παρακρατηθεί  φόρος 4 %  σύμφωνα με το Ν.2198/94 αρ. 24. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

         Η  παράδοση των λιπαντικών  θα είναι τμηματική , σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ανάγκες της Υπηρεσίας , ενώ ο χρόνος παράδοσης δεν θα είναι   μεγαλύτερος  των δέκα 
(10) ημερολογιακών ημερών από την  εκάστοτε παραγγελία της Υπηρεσίας. 

      Ο ∆ήμος πάντως διατηρεί το  δικαίωμα να  κηρύξει  τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις 
σχετικές  συνέπειες σύμφωνα με το άρθρο 33 του ΈΚΟΠΤΑ.  
           Τα ελαιολιπαντικά θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες 
της Υπηρεσίας και την αντίστοιχη παραγγελία. 
           Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της και 
θεωρείται εκτελεσθείσα (λήγει) ή με την παράδοση όλων των ποσοτήτων ή με την λήξη του χρόνου 
ισχύος ένα (1) έτος και ανεξάρτητα των ποσοτήτων που έχουν μέχρι τότε παραδοθεί. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο 
          Για κάθε ημέρα υπέρβασης της τμηματικής  ή συνολικής  προθεσμίας  παράδοσης  ορίζεται 
ποινική ρήτρα  (200,00 € ) η οποία επιβάλλεται στον προμηθευτή με απόφαση ∆ημοτικού 
Συμβουλίου, μετά από  αιτιολογημένη  έκθεση  της Υπηρεσίας. Παράταση  της προθεσμίας  
παράδοσης δίδεται με απόφαση του  ∆ημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας 
σύμφωνα με το άρθρο 27  παρ.2 του  ΕΚΠΟΤΑ.  Ο ∆ήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον 
προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες σύμφωνα με το άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
        Η κατάπτωση κάθε ποινικής ρήτρας που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης 
συμφωνείται να γίνεται με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου που θα είναι ανέκκλητη και δεν 
θα υπόκειται σε οποιοδήποτε ένδικο μέσο ενώπιον ∆ικαστικής ή άλλης Αρχής, άλλως 
παραιτείται  από τώρα ο προμηθευτής από παρόμοιο δικαίωμα του . 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
         Ο  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά 
και παράδοση των λιπαντικών στους χώρους που  θα υποδείξει η Υπηρεσία επί του εδάφους .    
   Επίσης  είναι  υπεύθυνος  για  κάθε ζημία που πιθανόν θα γίνει  από υπαιτιότητα  του  
προσωπικού  του  ή άλλου, μέχρι της  παράδοσης αυτών . 
  
           
                                                           Ηράκλειο     10 / 11 / 2010 
 
   Ο ∆/ΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                      Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                    
         & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
   
 
 
     ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                             ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ                    
      Ηλεκτρολόγος   Μηχανικός ΠΕ                                   Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ                          
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                         ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια λιπαντικών   
                                                           για κίνηση μεταφορικών μέσων»  

 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                              
∆/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ                    
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 
 
 
                                ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
     Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια διαφόρων λιπαντικών για τις ανάγκες 
των οχημάτων και μηχανημάτων του ∆ήμου Ηρακλείου. 
    Τα προσφερόμενα ελαιολιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπ. αριθμ. 
176/1994 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που 
δίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερομένων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η 
∆/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους. 
     Η έγκριση κυκλοφορίας θα κατατίθεται -επί ποινή  αποκλεισμού-μαζί με την προσφορά του 
διαγωνιζομένου και θα έχει εκδοθεί από το Γ.Χ.Κ. Επίσης ο προμηθευτής θα καταθέσει 
υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 Άρθρο 8 που θα αναφέρει ότι οι προδιαγραφές των 
προσφερόμενων λιπαντικών είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης. 
      Τα προσφερόμενα ελαιολιπαντικά θα είναι πρωτογενή - συνθετικά και σε καμία περίπτωση 
δεν γίνονται δεκτές προσφορές με προϊόντα από αναγεννημένα ελαιολιπαντικά. 
    Για τα προσφερόμενα λιπαντικά θα κατατεθούν -επί ποινή  αποκλεισμού-σε επίσημο 
έγγραφο της εταιρείας όλα τα τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ειδικό βάρος, 
ιξώδες, δείκτης ιξώδους , σημείο ανάφλεξης, σημείο ροής και αλκαλικότητας (ΤΒΝ) καθώς και 
διάρκεια ζωής λιπαντικού ( διανυθέντα Κm  οχήματος ή ώρες λειτουργίας ).   Η Υπηρεσία 
διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου.   Για τον ποιοτικό  έλεγχο θα σταλούν 
δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
   Ο  ποιοτικός και δειγματοληπτικός  έλεγχος θα γίνει κατά την παραλαβή των λιπαντικών 
αλλά και κατά την  διάρκεια χρήσης αυτών όταν συμπληρωθεί το ήμισυ της κατατεθείσης 
διάρκειας ζωής (διανυθέντα Κm ή ώρες) των λιπαντικών .    Σε περίπτωση που κατά τον 
έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα λιπαντικά δεν ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές της μελέτης και της προσφοράς τους, θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπει 
το άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ.                 
        Επίσης οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν τις εγκρίσεις των κατασκευαστών 
αυτοκινήτων ( approval ) για τα λιπαντικά τους, το πελατολόγιο τους, προσπέκτους κ.λ.π. τα 
οποία   θα πρέπει να καταθέσουν  μαζί με την τεχνική προσφορά τους.    
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        Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά και επί ποινή  αποκλεισμού στις 
αντίστοιχες μονάδες βάρους ή όγκου που αναφέρονται στη μελέτη της Υπηρεσίας.  Επειδή οι 
ποσότητες στις συσκευασίες κάθε εταιρείας διαφέρουν, θα πρέπει κατά την παράδοση των 
υλικών της προμήθειας να προσαρμοστούν στις ζητούμενες κάθε φορά αφαιρώντας  ή 
προσθέτοντας την διαφορά  σε ένα  δοχείο. 
         Οι συσκευασίες θα αναφέρουν ευκρινώς το καθαρό βάρος του περιεχομένου 
1. Λιπαντικό  πετρελαιοκινητήρων, SAE 10W-40 . 
      Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: 
ΑΡΙ: CH-4/CG-4/CF-4/CF , ACEA: E7/B4, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων ( 
approval ). VOLVO VDS-3,  MAN M3277, MERCEDES BENZ 229.1.    Συσκευασία: ∆εξαμενή 
1000 λίτρων ή βαρέλι 
     Ποσότητα:   7.000  λίτρα 
2. Λιπαντικό  βενζινοκινητήρων συνθετικό, SAE 10W-40 . 
     Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: 
     ACEA : Α3/B3,A3/B4   ΑΡΙ: SL/CH-4,SM/CF ,VW 502.00/505.00 εγκρίσεις των       
κατασκευαστών αυτοκινήτων ( approval ). .MERCEDES BENZ 229.1   
     Συσκευασία:   ∆οχείο 4 λίτρων 
     Ποσότητα:  400 λίτρα 
3.  Λιπαντικό  δίχρονων κινητήρων  2T 
     Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:  
     ΑΡΙ TC, JASO FC, ISO : EGD.  Συσκευασία: ∆οχείο 0,200 λίτρου ή 1 λίτρου 
     Ποσότητα: 200 λίτρα 
4. Λιπαντικό  βενζινοκινητήρων  4 T  SAE 5W-40 
     Να είναι σύμφωνα κατ’ ελάχιστο με τις προδιαγραφές:  
     ΑΡΙ SJ, JASO MA.    Συσκευασία: ∆οχείο 0,200 λίτρου ή 1 λίτρου 
     Ποσότητα: 200 λίτρα 
5.  Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη) συνθετική SAE 75 W 90 
     Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:  
     ΑΡΙGL-5, MIL-L-2105 D  Συσκευασία:   βαρέλι ή δοχεία 18-25 λίτρων 
     Ποσότητα:   200 λίτρα  
6.  Λιπαντικό οδοντ.τροχών (βαλβολίνη) συνθετική SAE 85W- 140  
     Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:  
     ΑΡΙ GL-5, MIL-L-2105  Συσκευασία: ∆οχείο 18 ή 20 Λίτρων 
     Ποσότητα:   300   Λίτρα 
7.  Λιπαντικό για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων ΑΤF 
     Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: 
     GM 6417-M, DEXRON III, Allison C4   Συσκευασία: ∆οχείο 18 ή 20 λίτρων 
     Ποσότητα: 200 λίτρα 
8.  Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 
     Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:   
     DIN 51524(part 2) HLP, DENISON  HF-2, VS Steel 126-127. 
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     Συσκευασία: ∆εξαμενή 1,000 λίτρων   
     Ποσότητα: 18.000  λίτρα  
9.  Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46 
      Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:   
      DIN 51524(part 2) HLP, DENISON  HF-2, VS Steel 126-127. 
     Συσκευασία: ∆εξαμενή 1,000 λίτρων  ή βαρέλι    
     Ποσότητα: 2.000  λίτρα  
10  Λίπος διαρκείας λιθίου (γράσο) για  ρουλεμάν τροχών ,εδράνων αξόνων.  
     Να είναι σύμφωνα με τις  προδιαγραφές: NLGI  - 2  Συσκευασία: Βαρέλι  
     Ποσότητα: 300 Κιλά 
11.  Γράσο ημίρρευστο (γρασοβαλβολίνη) αυτόματης λίπανσης 
     Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: 
     NLGI-000, GIR GP MYOO. Mg: Approval DBL 6833/2640 
       Συσκευασία:  Βαρέλι 
     Ποσότητα:  300 Κιλά 
12. Αντιψυκτικό νερού (συμπυκνωμένο) 
     Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: 
     BS-6580 1992, AFNOR R15-601  MAN: 324 SNF. 
     Συσκευασία: ∆οχείο 16 ή 20 Κιλών 
     Ποσότητα:  2.000   Κιλά 
13. Υγρά φρένων) DOT 4 
    Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές SAE J1703 : Υγρό των 0,250 λίτρων.   
     Συσκευασία: Χαρτοκιβώτιο των 12 ή 24τεμαχίων 
     Ποσότητα: 300  λίτρα 
14. Υγρό ψεκασμού πριν από τον καταλύτη SCR συμμόρφωσης στους κινητήρες Euro4- Euro5.   
      Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:   DIN 70070,  ISO 22241,  Κανονισμοί CEFIC 
     Ποσότητα:  2.000   Κιλά 
                                                   Ηράκλειο     10/11/2010 
     
  Ο ∆/ΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                            Ο   ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                    
 
 
ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                         ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ                     
Ηλεκτρολόγος   Μηχανικός ΠΕ                                 Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ                           


