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Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση 
 

1. Σας γνωρίζουµε ότι η Ανώνυµος Εταιρεία ∆ιώρυγος Κορίνθου (ΑΕ∆ΙΚ) προτίθεται 
να διενεργήσει Ανοικτό Μειοδοτικό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό µέσω της πλατφόρµας 
του ΕΣΗ∆ΗΣ για την ανάδειξη µειοδότη για την προµήθεια Υγρών Καυσίµων και 
Λιπαντικών για τις ανάγκες της µε τµηµατικές αγορές διάρκειας ενός έτους. 

2. Με την παρούσα πρόσκληση σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση η Υπηρεσία µας καταθέτει 
τους συνηµµένους συµπληρωµατικούς όρους του διαγωνισµού και τις τεχνικές 
προδιαγραφές µε σκοπό τη δηµόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχόµενων 
τεκµηριωµένων παρατηρήσεων –σχολίων – απόψεων επί των περιεχοµένων αυτών. 

3.Οι απόψεις και εισηγήσεις των συµµετεχόντων που θα κατατεθούν στη δηµόσια 
διαβούλευση, δεν δεσµεύουν την υιοθέτηση αυτών από την Υπηρεσία, η οποία θα 
αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και των 
Συµπληρωµατικών Όρων του διαγωνισµού που θα διέπουν τον επικείµενο διαγωνισµό, 
µε αντικειµενικά κριτήρια, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των παρεχόµενων ειδών. 

4. Σε κάθε περίπτωση, γνώµονας για την τυχόν αναθεώρηση των συµπληρωµατικών 
όρων που θα διέπουν τον προς εξέταση νέο διαγωνισµό, αποτελεί : 

α . Η επίτευξη επιθυµητού και υγιούς ανταγωνισµού, η ανταπόκριση της 
αγοράς, καθώς και η ευρύτερη συµµετοχή υποψηφίων οικονοµικών φορέων 
στη διαγωνιστική διαδικασία. 
β. Η διασφάλιση των ελάχιστων επιχειρησιακών απαιτήσεων της Υπηρεσίας. 

5 . Η διαβούλευση θα παραµείνει αναρτηµένη στον ιστότοπο της ΑΕ∆ΙΚ 
(www.aedik.gr) και του ΕΣΗ∆ΗΣ (promitheus.gov.gr.), από ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2016 
έως και την ∆ευτέρα 25 Ιουλίου 2016. 
6. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τεκµηριωµένες παρατηρήσεις και 
να επισηµάνουν τα σηµεία στους όρους – απαιτήσεις της Υπηρεσίας, που ενδέχεται να 
θέσουν σε κίνδυνο το διαγωνισµό και να δηµιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήµατα κατά 
τη χρονική περίοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

7. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις εµπρόθεσµες εισηγήσεις και 
απόψεις τους, καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

info@aedik.gr και diavoulefsi@eprocurement.gov.gr 

8. Τα κείµενα που συνοδεύουν την παρούσα πρόσκληση είναι τα ακόλουθα : 
α. Συµπληρωµατικοί Όροι του διαγωνισµού. 
β. Τεχνικές Προδιαγραφές. 
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9. Μετά το πέρας της διαδικασίας της διαβούλευσης και αφού αξιολογηθούν από την 
αρµόδια ∆ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής οι εισηγήσεις – προτάσεις επί των ειδικών 
όρων - απαιτήσεων της Υπηρεσίας, θα ενσωµατωθούν στο πλήρες σώµα της 
διακήρυξης, θα γίνει η τελική διαµόρφωση αυτής και ακολούθως η έκδοσή της. 

10. Ευελπιστούµε για την συµµετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράµοντας 
θετικά στην προσπάθεια διαµόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και 
βελτιστοποίησης των όρων – απαιτήσεων της Υπηρεσίας 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος 

 

 

                                                                                                                              Ελένη  Σακισλή  
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω 

της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την 

καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, σύµφωνα µε 

τα αναφερόµενα στο  Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), το άρθρο 11 της  ΥΑ Π1-

2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», και 

συµπληρωµατικά  το Π.∆. 118/07, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 

φάκελο.  

 

1.2. Περιεχόµενο προσφορών 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος1 µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 

προσφορά»  και (β) ένας (υπο)φάκελος3 µε την ένδειξη «Οικονοµική 

Προσφορά». 

 

1.2.1. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου ««∆ικαιολογητικά συµµετοχής-
τεχνική προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 

προσφορά»  υποβάλλονται  η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα 

κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.  Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο 

(υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : 

 

1.2.1.1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά 

τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής 

δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf  σύµφωνα µε το άρθρο 

5α.Β.1α του Π.∆. 118/2007, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και 

το άρθρο 11 της  ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» , όπως αναλυτικά 

περιγράφονται κατωτέρω: 

1.2.1.1.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά το αρθ. 
25 του Π∆ 118/07/ΚΠ∆ και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 
της ΥΑ Π1/2390/13 και του αρθ. 157 του Ν. 4281/2014. Η 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα 

                                                           
1 (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 
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ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf και προσκοµίζεται από αυτόν 
στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη 
µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή. 

1.2.1.1.2. Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  
ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία 
αναγράφονται τα στοιχεία του  παρόντος διαγωνισµού και  στην 
οποία  δηλώνεται  ότι,  µέχρι  και  την  ηµέρα  υποβολής  της 
προσφοράς τους, οι προσφέροντες : 
α. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) 

του εδ. α της παρ. 2 του   άρθρου 6  του Π.∆. 118/07 καταστάσεις, 

δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση  και, επίσης, ότι  δεν   τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν 

σε πτώχευση ή  υπό άλλη  ανάλογη κατάσταση καθώς και σε 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη  διαδικασία.   

β. ∆εν  τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του 

εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6   του Π.∆. 118/07 κατάσταση, δηλ. 

ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 ή υπό 

άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) 

και, επίσης, ότι  δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής  εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 

αλλοδαπά νοµικά  πρόσωπα). 

γ. ∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι  δεν 

τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε   αναγκαστική διαχείριση. Τα 

αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε 

αναγκαστική διαχείριση  ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και 

σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή  υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία.  

δ. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις 

εισφορές  κοινωνικής ασφάλισης  (κυρίας και επικουρικής), 

αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους  καταβάλουν 

εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι 

ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.   

ε. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την 

επωνυµία του Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των 

δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά  κατανοµαζόµενες), 

προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, 

προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι 

στο Επιµελητήριο  ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 

επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς). 

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι 

εγγεγραµµένα στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου της χώρας 

εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, 

οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την 

επωνυµία του Επιµελητηρίου  ή των επαγγελµατικών οργανώσεων 
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αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που 

ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά 

τους , προκειµένου για φυσικά πρόσωπα .  

στ.  ∆εν  τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση 

αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 

34 και 39 του Π.∆. 118/07 κατά την ηµεροµηνία υποβολής της 

προσφοράς. 

ζ. ∆εν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του 

Ν.3588/2007 (Α΄153) 

η. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο 

συνεταιρισµούς) . 

θ. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα  

ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη προσκόµιση όπου απαιτείται των  

δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, 

κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 20 του ιδίου  Προεδρικού ∆ιατάγµατος.  

 

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα 

υπεύθυνη δήλωση  υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του. 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον 

προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 

υπογραφής. 

 

1.2.1.1.3. Παραστατικό  εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 
παρ.1 περ. γ. του Π.∆. 118/07, εφόσον οι προµηθευτές 
συµµετέχουν στους  διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό 
τους . 

1.2.1.1.4. Οι  προσφέροντες, υποβάλουν µε την προσφορά  τους, 
δήλωση που φέρει ψηφιακή υπογραφή στην  οποία  
αναφέρεται  η  χώρα  καταγωγής  του  τελικού  προϊόντος  
που  προσφέρουν (άρθρο18 παρ.1 Π∆ 118/07). 

1.2.1.1.5. Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα   κάθε   συµµετέχοντος 
ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου, όπως το ισχύον 
καταστατικό, κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωµένο   αντίγραφο ή 
απόσπασµα του καταστατικού.  Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  
οποία  πρέπει  να   προκύπτουν,  ο  Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος ΑΕ , τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που  έχουν δικαίωµα να 
δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, το νοµικό πρόσωπο και τα 
έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν προκύπτει ευθέως 
από  το καταστατικό  αναλόγως µε τη  νοµική µορφή των εταιρειών 
ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

1.2.1.1.6. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά, υποβάλλουν 
τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε  προµηθευτή 
που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος 

στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά 

σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση 

από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή, πλην των ΦΕΚ.  

 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και 

δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 

1.2.1.2. Τεχνική προσφορά 

Στον (υπό) φάκελο2  «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 

Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά  τα κάτωθι : 

 

1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας 
την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην 
συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 
τον προσφέροντα.   Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο 

προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

  

1.2.1.2.2. ∆ηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.∆. 
118/07 : 
α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, 

πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηµατική µονάδα 

στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και 

τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ως άνω δήλωση φέρει ψηφιακή 

                                                           
2 (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 
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υπογραφή και όταν υπογράφεται από τον ίδιο δεν απαιτείται 

θεώρηση. 

 

β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό 

προϊόν, σε δική τους επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους 

δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής 

της.  

 Επίσης, στην προσφορά τους, επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή 

τους προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού 

προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση  στην οποία ανήκει ή  η οποία 

εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού 

προϊόντος, καθώς και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης 

αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης 

προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ 

του οποίου έγινε η αποδοχή. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση 

και υπεύθυνη δήλωση, θα   απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

1.2.1.2.3.  ∆ικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.∆.118/07 Α) 
Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η 
προσκόµιση πιστοποιητικών, τα  οποία να βεβαιώνουν την τήρηση 
εκ µέρους του προµηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, 
προτύπων διαχείρισης (π .χ  ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης  κ.τ.λ.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα 
σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO  9000, ΕΝ ISO 
22000, ΕΝ ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν 
εκδοθεί από  διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, 
διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα  ∆ιαπίστευσης 
Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής 
Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (European Cooperation for 
Accreditation − EA) και µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης  Συµφωνίας 
Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.  
Β)  Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρµόνισης , θα 

πρέπει από τον προµηθευτή να προσκοµίζονται όλα τα 

προβλεπόµενα από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία δικαιολογητικά, για 

να επιβεβαιώνεται η συµµόρφωση µε τα σχετικά κανονιστικά 

έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιηµένα 

σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά συµµόρφωσης βάσει των σχετικών 

οδηγιών ή κανονισµών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν 

εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, 

διαπιστευµένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης 

Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation− EA) και µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας 

Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.).  
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Γ)  Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η 

προσκόµιση Εκθέσεων ∆οκιµών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, 

αυτές θα πρέπει να περιλαµβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, 

ώστε να µπορεί να αξιολογηθεί η συµµόρφωση των προϊόντων µε 

επιµέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που 

περιλαµβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις ∆οκιµών 

θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένα εργαστήρια 

ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισµένων ικανοτήτων. 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής 

προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και 

προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι  δηλώσεις του παρόντος υπογράφονται ψηφιακά από τους 

έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική 

θεώρηση. 

 

1.2.2. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
 

Στον (υπο)φάκελο3  µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 

περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα. 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 

απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά»   

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα 

παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 

ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.   Τα στοιχεία που 

περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 

παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 

ταυτίζονται.  Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα 

και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει 

ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία ως κατωτέρω. 

Οι οικονοµικές προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν, επί ποινή αποκλεισµού, την τιµή 

µονάδας χωρίς ΦΠΑ ανά είδος συµπληρώνοντας ο προσφέρων τον ακόλουθο πίνακα: 

A B ∆ Ε ΣΤ Ζ Η Θ 

                                                           
3 (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 
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Α/Α Περιγραφή Τιµή 
µονάδας 
άνευ ΦΠΑ 

ΦΠΑ Τιµή µονάδας 
µε ΦΠΑ 

Ποσότητα 
σε λίτρα 

Ποσοστό 
Έκπτωσης 

Συνολική 
Αξία άνευ 
ΦΠΑ 

ΟΜΑ∆Α Α        
1. Πετρέλαιο 

Ναυσιπλοΐας 
      

2. Πετρέλαιο 
κίνησης 
(δασµολογηµέ
νο) 

      

3. Βενζίνη 
Αµόλυβδη 95 
οκτ. 

      

Συνολική 
Αξία στην 
οµάδα Α 

       

ΟΜΑ∆Α Β        
1. Λάδια µηχανής 

15w40 
      

2. Λάδια µηχανής 
SAE 30 

      

3. Βαλβολίνη 
SAE 150 

      

4. Υδραυλικό 
Λάδι SAE 32 

      

5. Λάδι µίξης για 
δίχρονους 
κινητήρες 

      

6. Γράσο 
λίπανσης 
συρµατόσχοιν
ων 

      

7. Γράσο λιθίου       
8. Αντιψυκτικά 

παραφλού 
      

Συνολική 
Αξία στην 
οµάδα Β 

       

 
Συνολική Αξία για όλες τις οµάδες 

 

 

Η κατακύρωση θα γίνει στην προσφορά µε την χαµηλότερη τιµή στο σύνολο 

της προσφερόµενης ποσότητας των ειδών που περιλαµβάνονται στην κάθε 

οµάδα του καταλόγου και ξεχωριστά για κάθε οµάδα του καταλόγου.  

Ειδικότερα για τα δασµολογηµένα υγρά καύσιµα, το κριτήριο κατακύρωσης 

είναι η χαµηλότερη τιµή η οποία διαµορφώνεται µε το υψηλότερο ποσοστό 

προσφερόµενης έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόµιµα 

διαµορφούµενης κάθε φορά µέσης λιανικής τιµής πώλησης του είδους την 

ηµέρα της παράδοσης του, όπως προκύπτει από το εκάστοτε δελτίο 

πιστοποίησης τιµών καυσίµων που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισµού Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Καταναλωτή ανά 
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νοµό και δηµοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.fuelprices.gr), για το πετρέλαιο ναυσιπλοΐας µε τον τύπο 

{[Platt’s (HCIF/FOB) MED] + PREMIUM} X (EURO/$) X 1,005 X D όπου: 

 

Platt’s H(CIF/FOB) MED : O µέσος όρος της ανώτερης τιµής (προϊόν 

παραδοτέο σε λιµένα της Μεσογείου) όπως δηµοσιεύεται στο δελτίο Platt’s 

(www.platts.com),  για τις 4 προηγούµενες ηµέρες από την ηµεροµηνία 

παράδοσης του καυσίµου. Η τιµή δίνεται σε ∆ΟΛΑΡΙΟ/ΜΕΤΡΙΚΟ ΤΟΝΟ 

($/ΜΤ).   

 PREMIUM : Προσαύξηση του υποψήφιου προµηθευτή σε 

∆ΟΛΑΡΙΟ/ΜΕΤΡΙΚΟ ΤΟΝΟ ($/ΜΤ).   

 EURO/$ : O µέσος όρος της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του ΕΥΡΩ προς το 

∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ (€/$), όπως δηµοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα (www.ecb.int), των τεσσάρων προηγούµενων ηµερών από την 

ηµεροµηνία παράδοσης του καυσίµου. 

 1,005 : Σταθερός συντελεστής προσαύξησης έναντι της ισοτιµίας της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ώστε να αντανακλάται το ακριβές κόστος 

αγοράς ξένου συναλλάγµατος.   

 D : Η πυκνότητα του αντίστοιχου είδους καυσίµου, εκφρασµένη σε 

ΜΕΤΡΙΚΟ ΤΟΝΟ/ΧΙΛΙΟΛΙΤΡΟ (ΜΤ/ΧΛΤ).  

 

Προσφερόµενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά 

χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία. 

 

Η προσφερόµενη τιµή µονάδος ανά είδος στην οµάδα Β (εκτός των υγρών 

καυσίµων) θα παραµένει σε κάθε περίπτωση σταθερή κατά τη διάρκειας της 

σύµβασης. 

 

Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως 

ορίζεται  κατωτέρω : 

1.2.2.1. Τιµές 
-  Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εµπορεύµατος 

ελεύθερου µέχρι και εντός των αποθηκών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Γ’ θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς. 

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

- Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε τρία δεκαδικά ψηφία, 
εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 
ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο 
του πέντε. 
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- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή 
ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες εκτός των υγρών καυσίµων όπου η τιµή θα προκύψει από την 
µέση λιανική τιµή πώλησης του είδους την ηµέρα της παράδοσης σύµφωνα µε 
το δελτίο πιστοποίησης τιµών καυσίµων που εκδίδεται από το Υπουργείο 
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και 
Καταναλωτή ανά νοµό ή το πετρέλαιο ναυσιπλοΐας σύµφωνα µε τον τύπο 
{[Platt’s (HCIF/FOB) MED] + PREMIUM} X (EURO/$) X 1,005 X D. 

- Dumping  – εξαγωγικές επιδοτήσεις  
α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 

εφαρµόζεται πολιτική τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του 

προϊόντος ή της τιµής απόκτησης του  προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) 

ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι 

προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της 

χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.  

β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων 

χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών του 

Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο 

ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να 

δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι 

αποδέκτης πολιτικής τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής 

απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή αποδέκτης 

εξαγωγικής επιδότησης. 

γ- ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι 

προσφέροντες προϊόντα προερχόµενα από τα κράτη-µέλη της ΕΕ, τη 

Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το 

Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και 

εφαρµόζει στον χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που 

συνδέεται µε την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης. 

- Οι τιµές θα δίνονται ως εξής:  
Ι. Τιµή µονάδος  σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων 

και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύµφωνα µε 

το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄.  

ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής όπου απαιτείται (Σε 

περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την 

Υπηρεσία.) 

ΙΙΙ. Για την διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη, η τιµή της 

προσφοράς για παράδοση του είδους ελεύθερου στις αποθήκες του φορέα και 

το κόστος εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης αν και όπως προβλέπεται 

από την τεχνική προδιαγραφή. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήµου 2% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

- Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, θα 
εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης 



∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Α.Ε.∆Ι.Κ. 

 

12 

κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να 
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό 
χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν 
επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την 
προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών, τις 
οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε 
προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 

1.2.2.2. Τρόπος Πληρωµής 

Η πληρωµή θα γίνει όπως περιγράφεται κατωτέρω και µετά την 

οριστική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών από την Επιτροπή 

Παραλαβής , µε την έκδοση τιµολογίου. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής  και  λοιπά  στοιχεία  ισχύουν τα  

όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. 4 (Π.∆. 118/07) καθώς και 

στην οικεία απόφαση του Υπ. Οικονοµικών ΦΕΚ 431/Β/7.5.98. 

Με απόφαση της Υπηρεσίας  και ύστερα από πρόταση της αρµόδιας 

επιτροπής, διακόπτεται η χρηµατοδότηση της προµήθειας και 

καταγγέλλεται η σύµβαση εφόσον ο προµηθευτής υπαιτίως δεν 

παραδίδει το υλικό σύµφωνα µε τη σύµβαση ανάθεσης.  

 

1.2.2.3. Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 
 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή 

εµπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς 

Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 

15 ετών.  

Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι 

γνώστες της εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην 

κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος άλλως οι προσφορές τους 

απορρίπτονται. 

 

Επισηµαίνεται ότι : 

 

• Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από 
αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα.  

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ηµερολογιακές ηµέρες, 
προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας   υποβολής 

                                                           
4 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου. 
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προσφορών του διαγωνισµού. Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται 
υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, 
για διάστηµα ακόµη 60 ηµερολογιακών ηµερών. 
Προσφορά  που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου  

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους 
όρους της  ∆\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

• Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄και Γ΄ της 
παρούσης αποτελεί  απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς.  

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
• ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

• Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές 
ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε 
κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. 
Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
• Γίνονται   δεκτές   προσφορές   για   το σύνολο  της  προκηρυχθείσας  ποσότητας 

ανά οµάδα. 
 

 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες 

ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 

10:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για 

την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των 

ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων «δικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική 

προσφορά» .  

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται 

ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε 

ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών µέσω 

του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

(υπο)φακέλων «δικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική προσφορά», οι 

συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα 

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 
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αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που 

προσφέρθηκαν. 

 

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της 

προσφερόµενης ποσότητας των ειδών κάθε οµάδας του καταλόγου. 

Τα δικαιολογητικά και το τεχνικό µέρος της προσφοράς δεν λαµβάνονται υπόψη 

για την κατάταξη των προσφορών. Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται µόνο για 

τον αποκλεισµό προσφορών που δεν πληρούν τους όρους που θέτει η παρούσα 

προκήρυξη. Ακολούθως θα καταταγούν οι υποβληθείσες προσφορές, µε αύξουσα 

σειρά του αθροίσµατος των επιµέρους τιµών µονάδος των ειδών που 

περιλαµβάνονται σε κάθε οµάδα των ειδών. 

Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων µε την χαµηλότερη τιµή του αθροίσµατος 

των επιµέρους τιµών µονάδος των ειδών που περιλαµβάνονται σε κάθε οµάδα 

ειδών υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους γενικούς και ειδικούς όρους της 

διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προµήθεια ειδών της 

οµάδας. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών και της τεχνικής 

προσφορας η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των 

αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα 

λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των 

διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα: 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την 

αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, 

προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση 

φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών. 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα 

κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των 

προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών προσφορών 

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την 

απόρριψη της προσφοράς τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την 

αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες 

χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων 
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δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις 

εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 

 

 

4.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο 
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας 
είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή 
αρχείου. pdf και σε φάκελο µε  σήµανση  «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στην 
παράγραφο  4.1.  Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται  από τον προσφέροντα  
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε 
έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

 
 

4.1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ 
ΝΑ   ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
 
∆ικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του 
προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι : 

4.1.1.  Οι  Έλληνες  πολίτες : 
4.1.1.1. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
πτώχευση  και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. 

4.1.1.2.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  

4.1.1.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά 
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την  
ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
-Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα  

δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 4.1.1.1, 

4.1.1.2 και 4.1.1.3  εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα 

νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την 

οποία και εκδίδεται  το σχετικό  πιστοποιητικό. 

4.1.1.4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το  οποίο 
θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό  και το 
ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν  να 
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της  ως άνω 
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έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή 
κτηνοτροφικό  επάγγελµα, απαιτείται σχετική  βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή  του  ∆ηµοσίου  
ή  του  οικείου  Ο.Τ.Α. 

4.1.1.5. Βεβαίωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι 
δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του 
Ν.3588/2007 (Α΄153) 

 

4.1.2. Οι  αλλοδαποί :  
4.1.2.1. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν  σε 
πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

4.1.2.2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης 
ειδοποίησης,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  

4.1.2.3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκαταστασής 
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία 
της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

4.1.2.4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας  
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν  
εγγεγραµµένοι στα µητρώα  του  οικείου  Επιµελητηρίου   ή  
σε  ισοδύναµες  επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την  
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν  να 
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της  ως  άνω  
έγγραφης  ειδοποίησης.  

4.1.2.5. Βεβαίωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι 
δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του 
Ν.3588/2007 (Α΄153) 

 

 

4.1.3. Τα  νοµικά  πρόσωπα  ηµεδαπά  ή  αλλοδαπά :   
4.1.3.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1.1 

και 4.1.2 αντίστοιχα. 
4.1.3.2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής  

αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  (µόνο για αλλοδαπά 
νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι  δεν τελούν υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των 
ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή  υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά  νοµικά πρόσωπα) 
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4.1.3.3. Βεβαίωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι 
δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του 
Ν.3588/2007 (Α΄153) 

 
4.1.4. Οι  συνεταιρισµοί :  

4.1.4.1. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 4.1.1.1, 4.1.1.2 
και 4.1.1.3 της παραγράφου 4.1.1, εφόσον πρόκειται για 
ηµεδαπούς  συνεταιρισµούς και  των περιπτώσεων  4.1.2.1, 
4.1.2.2 και 4.1.2.3  της παραγράφου 4.1.2, εφόσον  
πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα.  

4.1.4.2. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός  
λειτουργεί  νόµιµα. 

 

4.1.5.  Οι  ενώσεις  προµηθευτών  που  υποβάλουν  κοινή  
προσφορά : 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε 

προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. 

 
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι 
δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή  πιστοποιητικά, ή που 
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, 
δύναται  να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου 
ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον  αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή 
προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη  δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 
συγκεκριµένη χώρα  δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν  
συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω  νοµικές 
καταστάσεις. 
 
Ειδικότερα µε τη φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού φορέα, η 
Αναθέτουσα Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστηµα TAXISNET 
δεδοµένα  σχετικά µε την φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού 
Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ηµεροµηνία 
της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το 
σύστηµα  παρουσιάζει κάποιον Οικονοµικό Φορέα µη ενήµερο φορολογικά 
η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή µε άλλο 
πρόσφορο τρόπο να προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα σε έντυπη 
µορφή εντός της προθεσµίας των 20 ηµερών της παραγρ.2 του άρθρου 6 
του Π.∆ 118/07 και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω 
φορολογικά ενήµερος. 
Όταν ο Οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό 
φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει ηλεκτρονικά σε µορφή 
αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία 
ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρµόδια υπηρεσία ή την 
αποστέλλει ταχυδροµικά, σε έντυπη µορφή εντός τριών (3) εργασίµων 
ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε 
περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται 
η ηµεροµηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα 
ταχυδροµείου. 
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4.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ 

ΤΟΥΣ: 

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής  επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται 

κατά τα ως άνω (παράγραφο 4) αναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση,  είναι : 

 

4.2.1. Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση μη τήρησης 

ισολογισμών, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων 

Φορολογικών Δηλώσεων), από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του 

συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το 

ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης του προσφερόμενου είδους. Εάν η 

επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει 

ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί. 

 
 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προµήθειας στον 

προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου 

τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από 

τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής.   

 

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»  

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο 

εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη 

µορφή ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να 

λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται 

µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας 

Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 

δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  

Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο 

διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των 

∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 
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6. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 
 

Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά 

και δεν προσκοµίσει σε έντυπη µορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα 

και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε  την 

αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και 

προσκοµίζει ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται 

η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε  την  αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή 

και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά 

και προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω 

διατάξεων, ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 

απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη 

δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α  του Π.∆. 118/07 

ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν 

προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, 

εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 

του άρθρου 8 του ιδίου ∆/τος, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής 

του µειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του 

µειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν 

πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των 

οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων  του άρθρου 8α του Π∆ 118/07. 

 

7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  
 

Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά  από τους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε 

την κείµενη νοµοθεσία [άρθρο 15 του Π.∆. 118/07 ], ,µέσω του συστήµατος 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει 

την ψηφιακή υπογραφή του.  

 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 

υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή 

αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη 

µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 

συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
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8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 
8.1. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 

 

  

8.1.1.  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το 
δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν 
είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση. 

8.1.2. Κάθε προσφορά συµπεριλαµβανοµένης και αυτής των ΜΜΕ ή 
των ενώσεών τους κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από 
εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα 
καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε 
ΦΠΑ ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την 
ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί. 

8.1.3. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη 
µε το συνηµµένο υπόδειγµα και η παρεχόµενη εγγύηση πρέπει 
να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η ∆\ξη. 

8.1.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι προµηθευτές 
είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να 
καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.  
- Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι 
αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν µέχρι επιστροφής τους 
στην Τράπεζα. 

8.1.5.  Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να 
προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόµενο 
ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου και θα 
πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα. 

8.1.6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρ.25 του 
Κ.Π.∆.(118/07) και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της 
ΥΑ Π1 2390/2013.  

 
8.2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι 

το ¼ αυτού µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή 

των προβλεπόµενων κυρώσεων (σχετ. αρ. 26 του Κ.Π.∆.) ή να µετατίθεται. 

 

 

 

9. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
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Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν πρόσβαση 

στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται 

από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 

διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό 

δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών 

της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.  

 

10. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Με την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της ανακοίνωσης κατακύρωσης η σύµβαση 

θεωρείται ως συναφθείσα µε τους στο παρόν αναφερόµενους συµβατικούς όρους, 

οι οποίοι είναι µη διαπραγµατεύσιµοι, το δε έγγραφο της σύµβασης έχει 

αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή 

της σύµβασης εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

κατακύρωσης, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης, 
εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης (ΚΠ∆ 

118/2007 άρθ. 23), µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος οπότε λύεται η σύµβαση µε τον 

Ανάδοχο, της Αναθέτουσας Αρχής επιφυλασσοµένης της αναζήτησης κάθε ζηµιάς 

από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε 

κοινοποίηση κατακύρωσης στον επόµενο υποψήφιο βάσει του ανωτέρω πίνακα 

κατάταξης κοκ. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά 

κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης και την προσκόµιση της εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης, καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση. 

Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί 

στον προµηθευτή µετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το 

οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής 

προστίµου. 

Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που 

περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από 

το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο 

της παρούσας. Το κείµενο της Σύµβασης θα κατισχύει των παραρτηµάτων της εκτός 

προφανών ή πασίδηλων παραδροµών. Για θέµατα, που δε θα ρυθµίζονται ρητώς από 

τη Σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν 

αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαµβάνονται υπόψη κατά 

σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονοµική του Προσφορά και η 

παρούσα ∆ιακήρυξη, εφαρµοζοµένων επίσης συµπληρωµατικώς των οικείων 

διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

Η διάρκεια της σχετικής σύµβασης θα είναι έως τις 30 Ιουνίου 2017. 
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Η Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλόµενων 

µερών στο πλαίσιο της ∆ιακήρυξης, του Κανονισµού Προµηθειών της Αναθέτουσας 

Αρχής και του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου δηµοσίων συµβάσεων. 

 

• ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
Τα υπό προµήθεια είδη θα παραγγέλλονται από την ΑΕ∆ΙΚ ανάλογα µε τον 

προγραµµατισµό της και θα παραδίδονται στους τόπους που προβλέπονται στο 

Παράρτηµα Γ’ της διακήρυξης. 

Η παράδοση των υγρών καυσίµων θα γίνεται τµηµατικά και σε χρόνο που θα 

επιλέγεται από την ΑΕ∆ΙΚ, σύµφωνα µε τις ανάγκες της και σε συνεννόηση µε τον 

ανάδοχο κατόπιν έγγραφης εντολής της αρµόδιας Υπηρεσίας (τµήµα Προµηθειών 

ΑΕ∆ΙΚ) µία (01) ηµέρα προ της  εκάστοτε παράδοσης, τα δε έξοδα μεταφοράς θα 

βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνεται τµηµατικά και σε χρόνο που θα επιλέγεται 

από την ΑΕ∆ΙΚ, σύµφωνα µε τις ανάγκες της και σε συνεννόηση µε τον ανάδοχο 

κατόπιν έγγραφης εντολής της αρµόδιας Υπηρεσίας (τµήµα Προµηθειών ΑΕ∆ΙΚ), έως 

δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες προ της  εκάστοτε παράδοσης, τα δε έξοδα 

μεταφοράς θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα προϊόντα εντός της παραπάνω προθεσµίας 

και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο προµηθευτής κηρύσσεται 

έκπτωτος και ακολουθείται η προβλεπόµενη διαδικασία για την περίπτωση αυτή. Η 

Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζηµίωση για κάθε 

θετική και αποθετική ζηµιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. Καθυστερήσεις που 

οφείλονται στην Υπηρεσία δεν υπολογίζονται στο χρόνο παράδοσης. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται µονοµερώς να παρατείνει το ανωτέρω χρόνο 

παράδοσης κατά την απόλυτη κρίση της, ενηµερώνοντας προς τούτο εγγράφως τον 

Ανάδοχο. 

 

• ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή 

Παραλαβής που έχει συσταθεί µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής (ΑΕ∆ΙΚ). 

 

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόµενα στη 

σύµβαση, η Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής, 

συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης τεκµηριώνοντας την απόφασή της και την 

κοινοποιεί στον Ανάδοχο. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής 

της προς αποζηµίωση για κάθε θετική και αποθετική ζηµιά που υπέστη εκ του λόγου 

αυτού. 
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• ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται εντός 20 ηµερών από την εκάστοτε παράδοση, 

µετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προµηθευόµενων προϊόντων. 

Η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί σε ευρώ (€) µε την προσκόµιση των φορολογικών 

στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Α.Σ και των λοιπών νοµίµων 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 

πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία 

για την έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται 

µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων 

οργανισµών, η οποία κατά νόµο τον βαρύνει. 

 

Ο Ανάδοχος, οφείλει να καταθέσει παραστατικά τιµολόγησης στα γραφεία της 

αναθέτουσας αρχής (ή στα γραφεία των οργανικών µονάδων), εντός 3 ηµερών από 

την ηµεροµηνία παράδοσης των προϊόντων, ή την ηµεροµηνία τιµολόγησης. Σε 

περίπτωση µη υποβολής των παραστατικών τιµολόγησης εντός του 

προαναφερθέντος διαστήµατος των 3 ηµερών τα παραστατικά θα επιστρέφονται 

προς ακύρωση και επανέκδοσή τους µε νέα ηµεροµηνία. 

 

Η  αναθέτουσα αρχή,  γίνεται υπερήµερη, χωρίς να απαιτείται όχληση  και οφείλει 

τόκους  µόλις περάσει η προβλεπόµενη από το άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/07 

προθεσµία, κατά  τα ειδικότερα σ’ αυτό οριζόµενα. 

 

Το ύψος των τόκων υπερηµερίας που είναι υποχρεωµένη να καταβάλει η 

αναθέτουσα αρχή  υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο αναφοράς») προσαυξηµένο κατά 8 επιπλέον 

ποσοστιαίες µονάδες πάνω από το επιτόκιο αναφοράς που ορίζει η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα. (Ν.4152/13, ΦΕΚ107/Α/9-5-13, Παρ. Ζ΄: περί «Καθυστερήσεων 

Πληρωµών»). 

 

• ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την 

εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης 

ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή 

της. 

 

• ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, 

ο οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα 
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περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως στην 

αναθέτουσα αρχή και να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

• ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από 

το άρθρο 15 του Π.∆. 118/07.  

 

• ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής 

∆ιενέργειας και Αξιολόγησης, να αποφασίσει τη τελική µαταίωση της προµήθειας που 

διενεργεί µε την παρούσα προκήρυξη. 

 

Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να µαταιώσει το διαγωνισµό σε οποιοδήποτε 

στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους συµµετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε 

αποζηµίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή επαναλάβει τον 

∆ιαγωνισµό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

(i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 

αποτέλεσµα της διαδικασίας, 

 (ii) εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής  

(iii) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε την υπό ανάθεση προµήθεια. 

Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν 

δικαίωµα οποιασδήποτε αποζηµίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 

 

 

• ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της 

Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 

Αξιολόγησης. 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή 

περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Χρόνος ισχύος Προσφοράς µικρότερος από το ζητούµενο. 

2. Χρόνος παράδοσης µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο. 

3. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή/ και δεν 

προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 
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4. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης. 

5. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. 

6. Προσφορά που η προσφερόµενη εγγύηση είναι µικρότερης χρονικής διάρκειας 

από την ελάχιστη ζητούµενη. 

7. Προσφορά που αφορά µόνο σε τµήµα της προµήθειας και δεν καλύπτει το σύνολο 

των ζητούµενων προϊόντων εκτός εάν αυτό προβλέπεται από τη προκήρυξη. 

8. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές µεταξύ των Πινάκων Συµµόρφωσης και των 

Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς. 

9. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του 

∆ιαγωνισµού. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει, 

ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο ∆ιαγωνισµός, Προσφορά υποψηφίου 

Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι 

αποκλεισµού του Υποψηφίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα. 

• ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να 

είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης. 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

Ο µειοδότης προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίσει Εγγυητική Επιστολή 

αναγνωρισµένης Τράπεζας, σύµφωνη µε το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε’ της 

παρούσας ή σύµφωνη µε υπόδειγµα πιστωτικού ιδρύµατος εφόσον περιλαµβάνονται 

κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 

….% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς 

Φ.Π.Α., ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, µε διάρκεια 2 µήνες µετά 

το συµφωνηµένο χρόνο παράδοσης των ειδών. 

Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαµβάνει: 

1. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

2. Τον εκδότη. 

3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

4. Τον αριθµό της εγγύησης. 

5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

6. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται 

η εγγύηση. 

7. Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά. 

8. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

και τους όρους ότι: 
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1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 

ένστασης της διζήσεως 

2. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

4. την ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό 

µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται. 

5. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από 

την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

• ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
• Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύµβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να 

αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους µέρος ή το σύνολο του αντικειµένου της 

Σύµβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 

έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε 

όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά 

συµφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καµία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος 

δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή 

συνδέεται συµβατικά µε τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συµβατικό τίµηµα 

εκχωρηθεί εν όλω ή εν µέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για 

λόγους που άπτονται στις συµβατικές σχέσεις µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, 

δεν προκύψει εν όλω ή εν µέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούµενο τίµηµα 

(ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, αποµείωση συµβατικού τιµήµατος, 

αναστολή εκτέλεσης της σύµβασης, διακοπή σύµβασης, καταλογισµός ρητρών, 

συµβιβασµός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία ευθύνη έναντι της εκδοχέως 

Τράπεζας. 

• Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης ή της 

∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει την 

Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, για 

κάθε θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν την παράβαση εξ 

οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά µέχρι το ύψος του ποσού της 

Σύµβασης. 

• Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισµού µέχρι 

την παραλαβή του. 

• Αν προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε µηχάνηµα ή άλλο εξοπλισµό της αναθέτουσας 

αρχής από τη χρήση του προσφερόµενου προϊόντος (γεγονός που θα 

πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία του µηχανήµατος ή του άλλου 

εξοπλισµού ή από εξειδικευµένο φορέα συντήρησης του µηχανήµατος ή του 

άλλου εξοπλισµού) τότε ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καλύψει το 
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κόστος της επισκευής του µηχανήµατος ή του άλλου εξοπλισµού ή της 

αντικατάστασης του µηχανήµατος ή άλλου εξοπλισµού µε άλλο µηχάνηµα ή άλλο 

εξοπλισµό ίδιας αξίας και δυνατοτήτων. 

• Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν 

την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη 

∆ιακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί 

κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις 

και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα 

Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 

του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

• Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 

εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί 

να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν 

την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους. 

• Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης 

ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η 

Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση 

υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη του Αναδόχου, µόνο εφόσον 

αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης 

ή µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου 

οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, 

εξαγοράς, µεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που 

απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύµβασης εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν 

να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου µέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης 

της Σύµβασης. 

• ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε 

διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της 

ισχύος της Σύµβασης που θα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και 

συγκεκριµένα τα δικαστήρια της Αθήνας, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 

Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 
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ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ  

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ(οργανική 

μονάδα) 

ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΕ 

ΛΙΤΡΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) με 

ΦΠΑ όπου 

προβλέπεται 

 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΑΕΔΙΚ Ίσθμια Κορίνθου 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135.000 

60.000 

7.000 

 

Τμηματικά για ένα 

έτος από την 

υπογραφή της 

σύμβασης  

 

 

 

Για την Ομάδα Α΄ 

Μία ημέρα κατόπιν 

έγγραφης εντολής 

της αρμόδιας 

Υπηρεσίας 

  Πετρέλαιο Ναυσιπλοΐας 

Πετρέλαιο κίνησης 

Βενζίνη Αµόλυβδη 95 οκτ. 

09134100−8 51.064 

67.500 

10.000 
  

09134100−8 

09132100−4 

  ΟΜΑΔΑ Β    

  

Λάδια µηχανής 15w40 09211000−1 800 2.966 Για την Ομάδα Β΄ 

Δέκα 

ημερολογιακές 

ημέρες κατόπιν 

έγγραφης εντολής 

της αρμόδιας 

Υπηρεσίας 

Λάδια µηχανής SAE 30 09211000−1 2.400 5.804 

Βαλβολίνη SAE 150 09211000−1 400 1.860 

Υδραυλικό Λάδι SAE 32 09211000−1 400 1.440 

Λάδι µίξης για δίχρονους 

κινητήρες 
09211000−1 10 250 

Γράσο λίπανσης 

συρµατόσχοινων 
09211000−1 400 3.600 

Γράσο λιθίου 09211000−1 400 1.650 

Αντιψυκτικά παραφλού 24951311-8 2000 5.000 
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Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά για ένα έτος από την υπογραφή της 

σύμβασης και σε χρόνο που θα επιλέγεται από την ΑΕΔΙΚ, σύμφωνα με τις ανάγκες της, σε 

συνεννόηση με τον ανάδοχο κατόπιν έγγραφης εντολής της αρμόδιας Υπηρεσίας (τμήμα 

Προμηθειών) μία (01) ημέρα προ της  εκάστοτε παράδοσης.   

Η παράδοση των λιπαντικών και αντιψυκτικών θα γίνεται τμηματικά για ένα έτος από την 

υπογραφή της σύμβασης και σε χρόνο που θα επιλέγεται από την ΑΕΔΙΚ, σύμφωνα με τις 

ανάγκες της σε συνεννόηση με τον ανάδοχο κατόπιν έγγραφης εντολής της αρμόδιας 

Υπηρεσίας (τμήμα Προμηθειών) έως (10) ημερολογιακές ημέρες προ της  εκάστοτε 

παράδοσης. 

Για τυχόν καθυστερήσεις από τους ανωτέρω χρόνους παράδοσης θα επιβάλλονται στον 

ανάδοχο οι  προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις. Καθυστερήσεις που 

οφείλονται στην Υπηρεσία δεν υπολογίζονται στο χρόνο παράδοσης.  

 

Ο τόπος παράδοσης των ειδών είναι οι εγκαταστάσεις της ΑΕΔΙΚ στα Ίσθμια Κορίνθου. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Τα προαναφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές, που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Δ/ξης.  

Α. ΓΕΝΙΚΑ  
1. Πετρέλαιο κίνησης 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να 

πληροί το  πετρέλαιο  κίνησης,  το  οποίο  προορίζεται  να  χρησιµοποιηθεί  στους  

διάφορους  τύπους κινητήρων Diesel. Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης θα είναι 

µίγµα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες 

ύλες σε ποσοστά µεγαλύτερα από τα προβλεπόµενα από   την   απόφαση   του   

Ανωτάτου   Χηµικού   Συµβουλίου   355/2000   «Πετρέλαιο   κίνησης, προδιαγραφές 

και µέθοδοι ελέγχου». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγµατα 

πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και µίγµατα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε 

να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του 

πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές  που  προβλέπονται  από  την  κείµενη  νοµοθεσία  

και  περιγράφονται  στην  παραπάνω απόφαση. Οι χρονικές περίοδοι ορίζονται ως 

εξής: 

Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους.  

Κατηγορία C (Χειµερινή περίοδος) : Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους. 

Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώµα χωρίς την προσθήκη 

χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτη. Οι προβλεπόµενες προδιαγραφές και µέθοδοι 

ελέγχου του πετρελαίου κίνησης, πάντα σύµφωνα µε την απόφαση 355/2000 

παρουσιάζονται παρακάτω  

 

Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις µεθόδους ελέγχου 
παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα : 

Πρότυπο Τίτλος 

EN 116 Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point.

EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test. 

EN 1SO 3104 Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of 

Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity. EN 1SO 3170 Petroleum liquids – Manual sampling 

EN 1SO 3171 Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling 

PrEN ISO 3405:1998 

(ISO/DIS 3405:1998) 

Petroleum products - Determination of distillation characteristics. 

EN ISO 3675:1998 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of 

density or relative density - Hydrometer method (ISO 3675:1998). 

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

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

EN ISO 6245 Petroleum products - Determination of ash. 

EN ISO 10370 Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method). 

EN ISO 12185: 

1996 

Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - oscillating 

- U- tube method. 
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EN ISO 12205 Petroleum products - Determination of the oxidation stability of distillate fuels

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

PrEN ISO 12937: 

1996 

Petroleum products – Determination of water – Coulometric Karl Fisher titration 

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

method 

EN 22719 Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - Pensky 

Martens closed cup method. 

EN ISO 12156-1:1997 Diesel fuels – Assessment of lubricity by HFRR (including Cor. 1: 1998) 

Η δειγµατοληψία του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 

13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των 

προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171. 

2. Αµόλυβδη βενζίνη 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να 

πληροί η αµόλυβδη βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στους 

διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν µε 

αµόλυβδη βενζίνη. Η αµόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της χρώµα χωρίς την 

προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για την εύκολη ανίχνευση της 

παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων η αµόλυβδη βενζίνη θα 

ιχνηθετείται µε κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραµµα ανά λίτρο. Η ποιοτική 

ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισµός της κινιζαρίνης θα γίνονται όπως 

περιγράφεται στην µέθοδο ΙΡ 298/92. 

Για  τη  βελτίωση  των  χαρακτηριστικών  ποιότητας  της  αµόλυβδης βενζίνης  

επιτρέπεται  η χρήση  προσθέτων.  Τα  πρόσθετα  αυτά  πρέπει  να  µην  έχουν  

επιβλαβείς  επιπτώσεις  στο περιβάλλον και στους κινητήρες. 

Η προσθήκη θα γίνεται µε ευθύνη των εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών, όσον 

αφορά την αποτελεσµατικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 

Οι εταιρείες προς ενηµέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα ελέγχου της παρουσίας 

του προσθέτου στη βενζίνη, υποβάλλουν στη ∆ιεύθυνση Πετροχηµικών του Γενικού 

Χηµείου του Κράτους λεπτοµερή στοιχεία του προσθέτου, όπως τα φυσικοχηµικά 

του χαρακτηριστικά, τη χηµική του σύνθεση, το ποσοστό µε το οποίο προστίθεται 

στο καύσιµο, µέθοδο ελέγχου, τις βελτιώσεις τις οποίες επιφέρει, τα αποτελέσµατα 

εργαστηριακών και µηχανικών δοκιµών, πιστοποιητικό µηχανικών δοκιµών, τα  

δεδοµένα ασφαλείας, δήλωση της εταιρείας αν το  πρόσθετο χρησιµοποιείται σε 

χώρες της Ε. Ε. ή καταγωγής ΕΖΕΣ που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη συµφωνία 

ΕΟΧ. Η τήρηση των στοιχείων του προσθέτου θα γίνεται κατά τρόπο εµπιστευτικό. 

Για την προστασία του συστήµατος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται 

η προσθήκη στην αµόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου. 

Για τον περιορισµό της οξύτητας της αµόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της 

χρησιµοποιούµενης αιθανόλης ∆ε θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν 

ελέγχεται σύµφωνα µε τη µέθοδο ASTM D 1613/1991. 

Ορισµός περιόδων: 

 Κλάση Α (Θερινή περίοδος) : Από 1 / 5 έως 30 / 9 κάθε έτους. 
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 Κλάση C (Χειµερινή περίοδος) : Από 1 / 11 έως 31 / 3 κάθε έτους. 

Κλάση  C1  (Μεταβατικές  περίοδοι)  :  Ισχύει  για  τους  µήνες  Απρίλιο  και  

Οκτώβριο.  Με απόφαση της ∆ιεύθυνσης Πετροχηµικών του Γενικού Χηµείου του 

Κράτους, σε κρίσιµες περιόδους, δύναται η C1 να παρατείνεται και για τους µήνες 

Νοέµβριο και Μάρτιο. 

 

Οι προβλεπόµενες προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου της αµόλυβδης βενζίνης, 

σύµφωνα µε την απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 354/2000 

«Αµόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου», παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

 

Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις µεθόδους ελέγχου 
παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα : 

Πρότυπο Τίτλος 

EN ISO 2160 Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test. 

EN 1SO 3170 Petroleum liquids – Manual sampling 

EN 1SO 3171 Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling 

PrEN ISO 

3405:1998 (ISO/DIS 

Petroleum products - Determination of distillation characteristics. 

EN ISO 3675 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of 

density or relative density - Hydrometer method. 

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

to methods of test. (ISO 4259:1992, including Cor. 1: 1993). 

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

evaporation method. 

EN ISO 7536 Gasoline – Determination of oxidation stability – Induction period method. 

EN ISO 12185 Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - oscillating 

- U- tube method. 

PrEN 13016-1: 

1997 (DVPE) 

Liquid petroleum products – vapour pressure – Part 1: Determination of air 

saturated vapour pressure (ASVP). 

EN 12: 1993 Liquid petroleum products – Determination of Reid vapour – Wet method. 

 

Η δειγµατοληψία της αµόλυβδης βενζίνης θα γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 

13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των 

προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171. 
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3. Λιπαντικά 

 

Οι ποιοτικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια λιπαντικών πρέπει να 

ανταποκρίνονται στις βασικές του Γ. Χ του Κράτους δηλ. της υπ' αριθµ. 176/1994 

απόφασης Γ.Χ. του Κράτους (ΦΕΚ 421/8/6 Ιουνίου 1994), να προέρχονται από 

πρωτογενή υλικά, να διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας του Γ.Χ του Κράτους και να 

συµφωνούν µε τις αναγραφόµενες προδιαγραφές του παρακάτω πίνακα της 

µελέτης. 

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

έλεγχο θα σταλούν δείγµατα στο Γενικό Χηµείο του Κράτους µε έξοδα που θα 

βαρύνουν τον προµηθευτή, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία 

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

βάρος του περιεχοµένου 

Οι τιµές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά στις αντίστοιχες µονάδες βάρους 

ή όγκου που αναφέρονται στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄. Επειδή οι ποσότητες στις 

συσκευασίες κάθε εταιρείας διαφέρουν, θα πρέπει κατά την παράδοση των ειδών 

της προµήθειας να προσαρµοστούν στις ζητούµενες κάθε φορά αφαιρώντας ή 

προσθέτοντας την διαφορά σε ένα δοχείο. 

Υπάρχει µεγάλη ποικιλία λιπαντικών  κινητήρων, µε τις πιο διαφορετικές 

προδιαγραφές. 

1. τη συνιστώµενη ρευστότητα κατά SAE 

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

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

β)τις απαιτούµενες εγκρίσεις βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή 

Σύντοµη περιγραφή των πιο σηµαντικών προδιαγραφών των λιπαντικών 

κινητήρων. 

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ= ΒΑΣΙΚΟ ΛΑ∆Ι + ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 

MC - ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΜΕΝΑ 

ΡLΑΝΤΟ - ΒΙΟ∆ΙΑΣΠΩΜΕΝΑ 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

Πρόσθετα υψηλών πιέσεων(ΕΡ) 

Απορρυπαντικά ∆ιασκορπιστές Αντιδιαβρωτικά Αντιοξειδωτικά 

Αντιαφριστικά 
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Βελτιωτές ∆είκτη Ιξώδους 

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΒΑΣΗ ΙΞΩ∆ΟΥΣ 

 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ SAE  (Society οf Automotive Engineers) 

 

Η ρευστότητα ενός λιπαντικού κινητήρων περιγράφεται µε την ταξινόµηση 

κατά 5ΑΕ. Έτσι ο πρώτος αριθµός ενός λιπαντικού κινητήρων µε 5ΑΕ 0ν/-30 για 

παράδειγµα, περιγράφει το πόσο λεπτόρρευστο είναι το λιπαντικό σε χαµηλές 

θερµοκρασίες. Όσο µικρότερος είναι ο αριθµός, τόσο ευκολότερα µπορεί αυτό το 

λιπαντικό να ρέει µε κρύο καιρό και κατ' επέκταση, τόσο γρηγορότερα θα φθάσει 

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

δίνει µια ένδειξη για τη ρευστότητα σε υψηλές θερµοκρασίες. 

 

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

Χαρακτηριστικό 

'W"= winter: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W 

 

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

20, 30, 40, 50 

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

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

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

ΑΡΙ (American Petroleum Institute) ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

Προδιαγραφές ΑΡΙ 

Οι προδιαγραφές ΑΡΙ µας πληροφορούν για τις αµερικάνικες απαιτήσεις και 

κριτήρια ποιότητας, που πληροί ένα λιπαντικό κινητήρων. Οι ισχύουσες 

προδιαγραφές ΑΡΙ µετά και την τελευταία έκδοση του 11/2006 είναι: 

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

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

Οι ανώτερες τρέχουσες προδιαγραφές ΑΡΙ είναι : 
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> SM (2004) για βενζινοκινητήρες 

> CJ -4 (2006) για πετρελαιοκινητήρες επαγγελµατικών οχηµάτων 

Οι κινητήρες πετρελαίου επιβατικών αυτοκινήτων δεν κατατάσσονται από τις 

προδιαγραφές ΑΡΙ 

 

ACEA (Association des Constructeurs Europens de Ι΄ AutοmοdίΙe) 

Προδιαγραφές ACEA 

Οι προδιαγραφές ACEA (που από το 1996 αντικατέστησαν τις προδιαγραφές 

CCMC χρησιµοποιούν ένα κωδικό που αποτελείται από γράµµατα και αριθµούς. 

Τα γράµµατα προσδιορίζουν το είδος του κινητήρα, ενώ οι αριθµοί την εφαρµογή 

και το επίπεδο ποιότητας του λιπαντικού. Σύµφωνα µε την τελευταία ταξινόµηση 

(που ισχύει από την 28/3/2007) οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές ACEA 2007 

περιλαµβάνουν 3 κατηγορίες λιπαντικών κινητήρων, που η καθεµία έχει 4 

διαφορετικά επίπεδα απαιτήσεων: 

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

σε επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελµατικά (van και transpoter). Οι δύο 

αυτές κατηγορίες συνδυάστηκαν σε µια, ήδη από το 2004. 

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

C για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου σε επιβατικά και ελαφρά 

επαγγελµατικά αυτοκίνητα συστήµατα επεξεργασίας καυσαερίων. 

Επίπεδα ποιότητας:C1, C2, C3, C4. 

Ε για πετρελαιοκινητήρες βαριάς χρήσης σε επαγγελµατικά οχήµατα 

(φορτηγά, λεωφορεία, χωµατουργικά και αγροτικά µηχανήµατα). 

Επίπεδα ποιότητας: Ε2, Ε4, Ε6, Ε7. 

Λιπαντικά Επιβατικών Βενζίνης & Πετρελαίου 

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

βενζίνης και ελαφρούς πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και βαν, µε 

ιδιαίτερα χαµηλό ιξώδες Υψηλής Θερµοκρασίας-Υψηλής ∆ιάτµησης (HTHS) 2,6-

3,5 mPa.s. 

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

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

ACEA. Επιτρέπεται η χρήση µόνο σε παλιά αυτοκίνητα. 

Α3/Β3 Λιπαντικά για υψηλής απόδοσης βενζινοκινητήρες και κινητήρες 

πετρελαίου επιβατικών αυτοκινήτων και βαν, µε µεγάλα διαστήµατα αλλαγής 

λαδιού, για χρήση λεπτόρρευστων λιπαντικών σε όλες τις εποχές και σε σκληρές 

συνθήκες λειτουργίας. 

Α3/Β4 Όπως η Α3/Β3, αλλά επίσης κατάλληλη και για πετρελαιοκινητήρες 
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άµεσου ψεκασµού (ΤDΙ) 

A5/B5 Λιπαντικά οικονοµίας καυσαερίων για εκτεταµένα διαστήµατα αλλαγής σε 

υψηλής απόδοσης βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών και βαν 

σχεδιασµένους για χρήση λεπτόρρευστων λιπαντικών µε ιξώδες HTHS 2,9-3,5 

mPa.s. ΣΙ ένα δοκιµαστικό κινητήρα θα πρέπει να αποδειχθεί µια µείωση της 

κατανάλωσης καυσίµου >2,5% σε σύγκριση µε ένα λάδι αναφοράς 

15W-40. 

 

Λιπαντικά Επιβατικών Συµβατά µε Καταλύτες 

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

SAPS (θεϊκή τέφρα<0,5%, φώσφορο, θείο) και οικονοµία καυσίµων (>2,5%). Για 

υψηλής απόδοσης επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελµατικά κινητήρων 

πετρελαίου και βενζίνης µε φίλτρα σωµατιδίων (DPF) και τριοδικό καταλύτη 

(TWC). 

C2 Λεπτόρρευστα λιπαντικά µε πολύ χαµηλό HTHS>2.9mPa.s. και οικονοµία 

καυσίµων (>2,5%). Για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης σε 

επιβατικά αυτοκίνητα και βαν µε φίλτρα σωµατιδίων και τριοδικό καταλύτη. 

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

και βενζίνης σε επιβατικά αυτοκίνητα και βαν µε DPF και TWC. Αυξάνουν τη ζωή 

των φίλτρων σωµατιδίων και του τριοδικού καταλύτη. 

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

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

επαγγελµατικά κινητήρων πετρελαίου και βενζίνης µε φίλτρα σωµατιδίων (DPF 

και τριοδικό καταλύτη (TWC). 

Λιπαντικά Πετρελαιοκινητήρων Φορτηγών κλπ. 

ΕΙ Παλιά, χαµηλή προδιαγραφή. ∆εν ισχύει πια, έχει καταργηθεί. 

Ε2 Λιπαντικά γενικής χρήσης για πετρελαιοκινητήρες φορτηγών, λεωφορείων, 

αγροτικών και χωµατουργικών µηχανηµάτων, µε ή χωρίς τούρµπο, µέσης έως 

βαριάς χρήσης, µε κανονικά διαστήµατα αλλαγής. 

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

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

µεγάλα διαστήµατα αλλαγής λιπαντικού. Κατάλληλη για κινητήρες χωρίς φίλτρα 

σωµατιδίων σε µερικούς 

κινητήρες EGR επανακυκλοφορίας καυσαερίων και για κάποιους κινητήρες 

εφοδιασµένους µε συστήµατα SCR µετατροπής των οξειδίων του αζώτου (ΝοΧ). 

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

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

πολύ µεγάλα διαστήµατα αλλαγής. Κατάλληλα για όλους τους κινητήρες EGR µε 
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ή χωρίς µοριακά φίλτρα και για κινητήρες µε συστήµατα SCR µετατροπής των 

Νοχ. Η προδιαγραφή Ε6 συστήνεται ειδικά για κινητήρες µε φίλτρα σωµατιδίων 

και είναι σχεδιασµένη για χρήση σε συνδυασµό µε καύσιµα χωρίς θειάφι (max. 

50 ppm). 

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

µεγάλα διαστήµατα αλλαγής λιπαντικού. Κατάλληλη για κινητήρες χωρίς φίλτρα 

σωµατιδίων, για τους περισσότερους κινητήρες EGR και όλους τους κινητήρες µε 

συστήµατα SCR µετατροπής των Νοχ. 

 

MERCEDES-BENZ  

  Προδιαγραφή                                                Πεδίο  Εφαρµογής 

ΜΒ 228.1   Πολύτυπα λιπαντικά για υψηλής απόδοσης κινητήρες 

Πετρελαίου επαγγελµατικών οχηµάτων. 
ΜΒ 228.3 

 

Υπερυψηλής απόδοσης λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων 

(SHPD) για υπερτροφοδοτούµεvα φορτηγά. Εκτεταµένα 

διαστήµατα αλλαγής λιπαντικών ως 45,000 km. 
ΜΒ 228.31 Όπως η 228,3 αλλά για κινητήρες πετρελαίου 

επαγγελµατικών οχηµάτων µε φίλτρα σωµατιδίων. 

ΜΒ 228.5 Εξαιρετικά υψηλής απόδοσης λιπαντικά 

πετρελαιοκινητήρων (UHPD) για υπερτροφοδοτούµενους 

κινητήρες. Εκτεταµένα διαστήµατα αλλαγής λιπαντικού 

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

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

και 160,000km µε ειδικά φίλτρα. 

ΜΒ 228.51 

 

Όπως η ΜΒ228,5 αλλά για πετρελαιοκινητήρες Euro 4 

φορτηγών και λεωφορείων µε τεχνολογία Bluetec 

φίλτρων σωµατιδίων. 

Λιπαντικά για επιβατικά αυτοκίνητα µε κινητήρες βενζίνης 

και πετρελαίου µε κανονικά διαστήµατα αλλαγής. 

ΜΒ 229.1  

ΜΒ 229.3 Λιπαντικά κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου για 

επιβατικά αυτοκίνητα µε εκτεταµένα διαστήµατα αλλαγής 

λαδιού (20,000 km). 

ΜΒ 229.31 Όπως η 229,3 αλλά για κινητήρες πετρελαίου επιβατικών 

αυτοκινήτων µε Euro 4 ή Bluetec φίλτρο σωµατιδίων 

ΜΒ 229.5 Λιπαντικά κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων µε ακόµη 

µεγαλύτερα διαστήµατα αλλαγής (30,000km), οικονοµία  

καυσίµων και λιγότερους ρύπους. 

ΜΒ 229.51 Όπως η 229,5 αλλά για κινητήρες πετρελαίου επιβατικών 

αυτοκινήτων µε Euro 4 ή Bluetec φίλτρο σωµατιδίων 

ΜIL-L (U.S. Military Specifications) Προδιαγραφές 

Αµερικανικού Στρατού 

> ΜΙL-L-2104 E/F 
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> MIL-L-46152 Ε 

           

 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ: DIN 51524 part 2 ΗLΡ 

ενισχυµένα:  DIN 51524 part 2 ΗVLP 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

Βαθµός Ιξώδους: IS0 

Κατάταξη: Κατά DIN 

 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 

ΑΡΙ GL-1 GL-2 GL-3 GL-4 GL-5 

MIL-L-2105 MIL-L-2105D MIL-L-PRF-2105E 
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Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ    

Α.1 Θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, 

διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες 

σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από   

την   απόφαση   του   Ανωτάτου   Χημικού   

Συμβουλίου   355/2000   «Πετρέλαιο   κίνησης, 

προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου». 

ΝΑΙ   

Α.2 Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι 

αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή 

και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να 

πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης 

ΝΑΙ 

  

Α.3 Οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι 

αυτές  που  προβλέπονται  από  την  κείμενη  

νομοθεσία  και  περιγράφονται  στην  παραπάνω 

απόφαση 

ΝΑΙ 

  

Α.4 Θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την 

προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτη 
ΝΑΙ 

  

Α.5 Δείκτης κετανίου 46,0 κατ' ελάχιστο (EN ISO 

4264). 
ΝΑΙ 

  

Α.6 Πυκνότητα στους 15 o C από 820 Kg/m3 μέχρι 845 

Kg/m3 (EN ISO 3675, EN ISO 12185/1996) 
ΝΑΙ 

  

Α.7  Σημείο ανάφλεξης 55 βαθμοί (EN 22719) 
ΝΑΙ   

Α.8 Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος 

απόσταξης) το μέγιστο 0,30 m/m χωρίς προσθήκη 

βελτιωτικού καύσεως. Στις περιπτώσεις που το 

ευρισκόμενο ποσοστό του ανθρακούχου 

υπολείμματος είναι μεγαλύτερο από το ανωτέρω 

όριο, θα πρέπει να γίνεται ανίχνευση παρουσίας 

νιτρικών παραγώγων με τη βοήθεια της μεθόδου EN 

ISO 13759.Όταν διαπιστώνεται η παρουσία 

βελτιωτικού καύσεως, τότε δε θα λαμβάνεται υπόψη 

το όριο αυτό. Πάντως η χρήση προσθέτων δεν 

απαλλάσσει τα διϋλιστήρια από την απαίτηση του 

0,30% m/m μεγ. ανθρακούχου υπολείμματος προ 

της προσθήκης βελτιωτικών. 

ΝΑΙ 
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Α.9 Τέφρα <= 0,01%m/m (EN ISO 6245) 
ΝΑΙ   

Α.10 Νερό <= 200 mg/kg (Pr EN ISO 12937: 1996) 
ΝΑΙ   

Α.11 Διάβρωση χάλκινου ελάσματος κλάση 1 EN ISO 

2160 
ΝΑΙ 

  

Α.12 Αντοχή στην οξείδωση <= 25 g/m3 (EN ISO 

2160) 
ΝΑΙ 

  

Α.13 Αιωρούμενα σωματίδια <= 24 mg/kg (EN ISO 

12662) 
ΝΑΙ 

  

Α.14 Λιπαντικότητα, διορθωμένη διάμετρος φθοράς 

σφαιριδίου (wsd 1,4) στους 60 0 C 460μm (ISO 

12156-1) 

ΝΑΙ 
  

Α.15 Ιξώδες στους 40 0C από 2,00 μέχρι 4,50 mm2/s 

(EN ISO 3104) 
ΝΑΙ 

  

Α.16 Απόσταξη: Απόσταγμα στους 250 0C έως 

65%(ν/ν), Απόσταγμα στους 350 oC από 85%(ν/ν), 

Απόσταγμα 95 % (v/v)0C έως 360. Για τον 

υπολογισμό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα 

και τα αποστάγματα 10%, 50% και 90% (v/v). Pr EN 

ISO 3405: 1998, Pr EN ISO 3405:1998, EN ISO 3405: 

1988 (Απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 

2/2000 (Οδ. 98/70/Ε.Κ. Παράρτημα ΙΙ)). 

ΝΑΙ 

  

Α.17 Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου 

(CFPP) +5 0 C κατά την θερινή περίοδο και -5 0C κατά 

την χειμερινή περίοδο (ΕΝ 116). Επιτρέπεται για ένα 

δεκαπενθήμερο η διατήρηση κατ’ ανοχή του ορίου 

της προηγούμενης περιόδου εκτός των 

διυλιστηρίων. 

ΝΑΙ 

  

Α.18 Η δειγματοληψία του πετρελαίου κίνησης θα 

γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 

απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 

314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 

3171. 

ΝΑΙ   

Β. ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΖΙΝΗ    

Β.1 Η αμόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της 

χρώμα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε 

χρωστικής ουσίας. 

ΝΑΙ 
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Β.2 Θα ιχνηθετείται με κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 

χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και 

ο ποσοτικός προσδιορισμός της κινιζαρίνης θα 

γίνονται όπως περιγράφεται στην μέθοδο ΙΡ 298/92 

ΝΑΙ 

  

Β.3 Για  τη  βελτίωση  των  χαρακτηριστικών  

ποιότητας  της  αμόλυβδης βενζίνης  επιτρέπεται  η 

χρήση  προσθέτων.  Τα  πρόσθετα  αυτά  πρέπει  να  

μην  έχουν  επιβλαβείς  επιπτώσεις  στο περιβάλλον 

και στους κινητήρες. Η προσθήκη θα γίνεται με 

ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, 

όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους για το 

σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 

ΝΑΙ 

  

Β.4 Οι εταιρείες προς ενημέρωση, αλλά και για τη 

δυνατότητα ελέγχου της παρουσίας του προσθέτου 

στη βενζίνη, υποβάλλουν στη Διεύθυνση 

Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους 

λεπτομερή στοιχεία του προσθέτου, όπως τα 

φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά, τη χημική του 

σύνθεση, το ποσοστό με το οποίο προστίθεται στο 

καύσιμο, μέθοδο ελέγχου, τις βελτιώσεις τις οποίες 

επιφέρει, τα αποτελέσματα εργαστηριακών και 

μηχανικών δοκιμών, πιστοποιητικό μηχανικών 

δοκιμών, τα  δεδομένα ασφαλείας, δήλωση της 

εταιρείας αν το  πρόσθετο χρησιμοποιείται σε χώρες 

της Ε. Ε. ή καταγωγής ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα 

μέρη στη συμφωνία ΕΟΧ. Η τήρηση των στοιχείων 

του προσθέτου θα γίνεται κατά τρόπο εμπιστευτικό. 

ΝΑΙ 

  

Β.5 Για την προστασία του συστήματος των 

καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η 

προσθήκη στην αμόλυβδη βενζίνη ενώσεων του 

φωσφόρου. 

ΝΑΙ 

  

Β.6 Η οξύτητα της χρησιμοποιούμενης αιθανόλης 

δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν 

ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 

1613/1991 

ΝΑΙ 

  

Β.7 Πυκνότητα στους 15 0 C από 720 έως 775 kg/m3 

(EN ISO 3675 EN ISO 12185/1996 
ΝΑΙ 

  

Β.8 Περιεχόμενα κομιώδη <= 5 Mg/100ml (EN ISO 

6246) 
ΝΑΙ 
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Β.9 Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3h στους 50 0 C) 

κλάση 1 (EN ISO 2160) 
ΝΑΙ 

  

Β.10 Αντοχή στην οξείδωση κατ΄ελάχιστον 360 λεπτά 

(EN ISO 7536) 
ΝΑΙ 

  

Β.11 Εμφάνιση Καθαρό και διαυγές με οπτική 

παρατήρηση. 
ΝΑΙ 

  

Β.12 Τάση ατμών (VP) σε kg/m3 από 45 έως 60 

στηνθερινή περίοδο, από 50 έως 80 στη χειμερινή 

περίοδο και από 50 έως 80 στις μεταβατικές 

περιόδους. 

ΝΑΙ 

  

Β.13 % απόσταγμα στους 70 0C Ε70 (Ε70 = 

απόσταγμα στους 70 0 C) σε%(ν/ν) από 20 έως 48 

στην θερινή περίοδο, από 22 έως 50 στη χειμερινή 

περίοδο και από 22 έως 50 στις μεταβατικές 

περιόδους. 

ΝΑΙ 

  

Β.14  % απόσταγμα στους 100 0C Ε70 σε%(ν/ν)  από 

46 στην θερινή περίοδο, από 46 έως 71 στη 

χειμερινή περίοδο και από 46 έως 71 στις 

μεταβατικές περιόδους. 

ΝΑΙ 

  

Β.15  % απόσταγμα στους 150 0C Ε70 σε%(ν/ν) κατ' 

ελάχιστο 75 στην θερινή περίοδο, κατ' ελάχιστο 75 

στη χειμερινή περίοδο και κατ' ελάχιστο 75 στις 

μεταβατικές περιόδους. 

ΝΑΙ 

  

Β.16  Τέλος απόσταξης σε 0C  <= 210 στην θερινή 

περίοδο,  <= 210 στη χειμερινή περίοδο και  <= 210 

στις μεταβατικές περιόδους. (Pr EN ISO 3405:1998) 

ΝΑΙ 
  

Β.17 Υπόλειμμα απόσταξης σε%(ν/ν) <= 2 στην 

θερινή περίοδο, <= 2 στη χειμερινή περίοδο και <= 2 

στις μεταβατικές περιόδους. (Pr EN ISO 3405:1998) 

ΝΑΙ 
  

Β.18  Δείκτης απόσταξης (VLI) (10VP+7E70)  όπου: VP 

= Τάση ατμών 1.050 στις μεταβατικές περιόδους. 
ΝΑΙ 

  

Γ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Α∆ΑΣΜΟΛΟΓΗΤΟ    

Γ.1  Δείκτης κετανίου 46,0 κατ' ελάχιστο (EN ISO 

4264). 
ΝΑΙ 

  

Γ.2 Πυκνότητα στους 15 o C από 820 Kg/m3 μέχρι 

845 Kg/m3 (EN ISO 3675, EN ISO 12185/1996) 
ΝΑΙ 
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Γ.3 Θείο <= 10 Mg/Kg 
ΝΑΙ   

Γ.4  Σημείο ανάφλεξης 55 βαθμοί Κελσίου  (EN 

22719) 
ΝΑΙ 

  

Γ.5 Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος 

απόσταξης) το μέγιστο 0,30 m/m χωρίς προσθήκη 

βελτιωτικού καύσεως. Στις περιπτώσεις που το 

ευρισκόμενο ποσοστό του ανθρακούχου 

υπολείμματος είναι μεγαλύτερο από το ανωτέρω 

όριο, θα πρέπει να γίνεται ανίχνευση παρουσίας 

νιτρικών παραγώγων με τη βοήθεια της μεθόδου EN 

ISO 13759.Όταν διαπιστώνεται η παρουσία 

βελτιωτικού καύσεως, τότε δε θα λαμβάνεται υπόψη 

το όριο αυτό. Πάντως η χρήση προσθέτων δεν 

απαλλάσσει τα διϋλιστήρια από την απαίτηση του 

0,30% m/m μεγ. ανθρακούχου υπολείμματος προ 

της προσθήκης βελτιωτικών. 

ΝΑΙ 

  

Γ.6  Τέφρα <= 0,01%m/m (EN ISO 6245) 
ΝΑΙ   

Γ.7 10 Νερό <= 200 mg/kg (Pr EN ISO 12937: 1996) 
ΝΑΙ   

Γ.8 Διάβρωση χάλκινου ελάσματος κλάση 1 EN ISO 

2160 
ΝΑΙ 

  

Γ.9  Αντοχή στην οξείδωση <= 25 g/m3 (EN ISO 2160) 
ΝΑΙ   

Γ.10  Αιωρούμενα σωματίδια <= 24 mg/kg (EN ISO 

12662) 
ΝΑΙ 

  

Γ.11 Λιπαντικότητα, διορθωμένη διάμετρος φθοράς 

σφαιριδίου (wsd 1,4) στους 60 0 C 460μm (ISO 

12156-1) 

ΝΑΙ 
  

Γ.12 Ιξώδες στους 40 0C από 2,00 μέχρι 4,50 mm2/s 

(EN ISO 3104) 
ΝΑΙ 

  

Γ.13 Απόσταξη: Απόσταγμα στους 250 0C έως 

65%(ν/ν), Απόσταγμα στους 350 oC από 85%(ν/ν), 

Απόσταγμα 95 % (v/v)0C έως 360. Για τον 

υπολογισμό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα 

και τα αποστάγματα 10%, 50% και 90% (v/v). Pr EN 

ISO 3405:1998, Pr EN ISO 3405: 1998, EN ISO 

3405:1988 (Απόφαση Ανωτάτου Χημικού 

Συμβουλίου 2/2000 (Οδ. 98/70/Ε.Κ. Παράρτημα ΙΙ)). 

ΝΑΙ 

  



∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Α.Ε.∆Ι.Κ. 

 

44 

∆. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ    

Δ.1 Οι ποιοτικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια 

λιπαντικών πρέπει να ανταποκρίνονται στις βασικές 

προδιαγραφές  του Γ. Χ του Κράτους δηλ. της υπ' 

αριθμ. 176/1994 απόφασης Γ.Χ. του Κράτους (ΦΕΚ 

421/8/6 Ιουνίου 1994) 

ΝΑΙ 

  

Δ.2 να προέρχονται από πρωτογενή υλικά και να 

διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας του Γ.Χ του Κράτους 
ΝΑΙ 

  

Δ.3 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και 

ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο θα 

σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους με 

έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον 

αυτό κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία 

ΝΑΙ 

  

Δ.4 Οι συσκευασίες των λιπαντικών θα αναφέρουν 

ευκρινώς τα λίτρα και το καθαρό βάρος του 

περιεχομένου. 

ΝΑΙ 
  

Δ.5 Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν 

υποχρεωτικά στις αντίστοιχες μονάδες βάρους ή 

όγκου που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της 

διακήρυξης. 

ΝΑΙ 

  

Δ.6 Επειδή οι ποσότητες στις συσκευασίες κάθε 

εταιρείας διαφέρουν, θα πρέπει κατά την παράδοση 

των ειδών της προμήθειας να προσαρμοστούν στις 

ζητούμενες κάθε φορά αφαιρώντας ή προσθέτοντας 

την διαφορά σε ένα δοχείο. 

ΝΑΙ 

  

Δ.7 ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ API: TC 

JASO FB ISO. L - EGB 
ΝΑΙ 

  

Δ.8 ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ SAE 15W40 & 20W50 TURBO 

MOTOR OIL ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ 

DIESEL ACEA: A3-B3-B4- E7 API: C1-4/CF/SL MB 228,3 

MAN M 3275 VW 501-505 VOLVO VDS 3 ALLISON C4  

ΝΑΙ 

  

Δ.9 ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ NLGI 1 - 2 - 3 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΜΕ 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ASTH D – 4950 

LB/GB 

ΝΑΙ 

  

Δ.10 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΟΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΝΑΙ   
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ASTM D 3306 SAEJ1034 BS 

6580 ANFOR NFR 15-601 

Δ.11 ΛΑΔΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ SAE 32 Υψηλής ποιότητας, 

νέας τεχνολογίας συνθετικά λιπαντικά μειωτήρων με 

βάση την ΡΑΟ. : KOMATSU MINING, FRIGOSCANDIA, 

KOMATSU, DEITZ  

ΝΑΙ 

  

Δ.12 ΜΟΝΟΤΥΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ SΑΕ 30 

ACEA - E2* API - CF Mercedes-Benz - 228.0** MAN - 

270** MTU - Type 1**    

ΝΑΙ 
  

Δ.13 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 150 ISO 1 2925-1 Type CKD, 

ANSI/AGMA 9005-D94, US  
ΝΑΙ 

  

Δ.14 ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ NLGL 2, 

Soap type Calcium, Base Oil Type Mineral oil, 

Kinematic Viscosity 40 0 C cst IP71/ASTM D445 320, 

Kinematic Viscosity 100 0 C cst IP71/ASTM D445 16.5, 

Cone Penetration Worked 25 0 C 0.1 mm IP 50/ASTM 

D217 265-295, Dropping point 0 C IP396 85, 

Pumbability, Long Distances Fair 

ΝΑΙ 

  

Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ    

Προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία των 

ιδιοτήτων των υπό προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών με τους όρους της παρούσας τεχνικής 

προδιαγραφής διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι: 

   

Ε.1 Μακροσκοπικός Έλεγχος: Ο έλεγχος αυτός 

γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής και έχει σκοπό 

την εξακρίβωση της συμφωνίας των ιδιοτήτων των 

καυσίμων και λιπαντικών που διαπιστώνονται 

οπτικά με τους όρους της Προδιαγραφής. 

ΝΑΙ 

  

Ε.2  Έλεγχος δειγμάτων παραλαμβάνονται δείγματα 

από την ως άνω Επιτροπή, και εξετάζονται από τους 

αρμόδιους του φορέα, για να διαπιστωθεί η 

συμφωνία και η καταλληλότητα των καυσίμων και 

λιπαντικών με τις προδιαγραφές για την παραλαβή. 

ΝΑΙ 

  

Ε.3 Χημικός Έλεγχος: Διενεργείται από το Χημείο του 

Φορέα, αν διαθέτει, άλλως από το Γενικό Χημείο του 

Κράτους (Γ.Χ.Κ.) 

ΝΑΙ 
  

ΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ    
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ΣΤ.1 Τα λιπαντικά 15W40 , το SAE30 και τα 

αντιψυκτικά πρέπει να είναι συσκευασμένο σε 

βαρέλια. Τα υπόλοιπα λιπαντικά σε δοχεία των 20 

λίτρων εκτός του λαδιού μίξης δίχρονων κινητήρων 

το οποίο θα  είναι συσκευασμένο σε δοχεία του ενός 

λίτρου. Ο μειοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

αντικαταστήσει τα δοχεία το περιεχόμενο των 

οποίων θα βρεθεί ελαττωματικό  κατά την παραλαβή 

ή στο στάδιο της χρησιμοποίησης. 

ΝΑΙ 

  

ΣΤ.2 Τα δοχεία θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε 

κιβώτια ή παλέτες, για την προφύλαξη τους. 
ΝΑΙ 

  

Ζ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ    

Ζ.1 Στην εξωτερική επιφάνεια κάθε δοχείου ή 

βαρελιού πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο 

ευκρινή και ανεξίτηλο:  Το όνομα ή το εμπορικό 

σήμα του κατασκευαστή, Το είδος του λιπαντικού ή 

αντιψυκτικού, Ο όγκος σε λίτρα,  τα σήματα 

ασφαλείας του υλικού και οι οδηγίες χρήσης στην 

Ελληνική γλώσσα 

ΝΑΙ 

  

Ζ.2 Στο εξωτερικό κιβώτιο ή παλέτα πρέπει να 

αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: Το ακριβές 

όνομα του είδους,  Ο αριθμός των δοχείων που 

περιέχουν και η χωρητικότητα τους και  το όνομα ή 

το εμπορικό σήμα του προμηθευτή . 

ΝΑΙ 

  

Η. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ    

Η.1 Η παράδοση των υγρών καυσίμων, των 

λιπαντικών και  του αντιψυκτικού θα γίνει στις 

Κεντρικές αποθήκες της Ανωνύμου Εταιρείας 

Διώρυγος Κορίνθου, στα  Ίσθμια με φροντίδα και 

έξοδα του προμηθευτή. 

ΝΑΙ 

  

Θ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ    

Θ.1 Οι προμηθευτές πρέπει με την προσφορά τους 

να δηλώσουν τα εργοστάσια κατασκευής των υγρών 

καυσίμων και των λιπαντικών - αντιψυκτικών καθώς 

και τον τόπο εγκατάστασής τους. 

ΝΑΙ 

  

Ι. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ    

Ι.1 Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό έλαβε γνώση 

όλων των συνημμένων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (Α έως και 
ΝΑΙ   
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Ε), που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας διακήρυξης. 

Ι.2 Ειδικότερα ο συμμετέχων στο διαγωνισμό έλαβε 

γνώση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ Τεχνικές 

Προδιαγραφές, τόσο του κεφαλαίου Γενικά όσο και 

των πινάκων συμμόρφωσης που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

ΝΑΙ 

  

ΙΑ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ    

ΙΑ.1 Να αναφερθεί ο ακριβής Τρόπος Πληρωμής 

σύμφωνα με την παράγραφο 1.2.2.2 του 

Παραρτήματος Β' της Διακήρυξης. 

ΝΑΙ 
  

ΙΒ. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    

ΙB.1 Χρόνος ισχύος προσφορών είναι 120 ημέρες και 

μπορεί να παραταθεί για επιπλέον 60 ημέρες 
ΝΑΙ 
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