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ΘΕΜΑ : <<Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και   

                    λιπαντικών της  ΔΕΥΑΚ>> 

  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ 

 
Έχοντας λάβει υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 

2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ 

3) Τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΚ, στον Κ.Α. 64.00.00.001 στον οποίο προβλέπεται 

πίστωση για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών 

4) Την ανάγκη της ΔΕΥΑΚ για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών  

5) Την 13/2016 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη για 

την προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών  

6) Την 14/2016 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές 

7) Του Ν.3463/06  και ιδιαίτερα το άρθρο 209 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης: για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 

στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης, του κάθε είδους 

καυσίμου την ημέρα παράδοσής του, όπως διαμορφώνεται με το εκάστοτε εκδιδόμενο  

ημερήσιο, εβδομαδιαίο ή μηνιαίο δελτίο  τιμών  του  Τμήματος  Εμπορίου της 

Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ενώ για τα λιπαντικά την μικρότερη 

προσφερόμενη τιμή ανά είδος και στο σύνολο τους, για την προμήθεια των παρακάτω 

ειδών: 

 

mailto:deya_kal@otenet.gr


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 ΛΙΤΡΑ ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α. 

24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

26.000,00 1,061 27.586,00 6.620,64 34.206,64 

ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

5.800,00 1,400 8.120,00 1.948,80 10.068,80 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ   9.126 ,00 2.190,24 11.316,24 

ΣΥΝΟΛΟ 44.832,00 10.759,68 55.591,68 

 

 

 

Β) Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής: 
 

 

ΑΡΘΡΟ  1
ο
 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 12/7/2016 ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής 

στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ , 28
ης

 ΟΚΤ. & Ι. Μεταξά Καλαμπάκα, με ώρα έναρξης την 

11.00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11.30 π.μ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ  2
ο
 

Ισχύουσες διατάξεις. 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η προμήθεια γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ΕΚΠΟΤΑ και ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές  διατάξεις του. 

 

ΑΡΘΡΟ  3
ο
 

Τεύχη δημοπράτησης 
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας 

είναι: α) η παρούσα διακήρυξη, β) η συγγραφή υποχρεώσεων, γ) ο ενδεικτικός 

προϋπολογισμός, δ) η τεχνική περιγραφή. 

 

ΑΡΘΡΟ  4
ο
 

Προϋπολογισμός Προμήθειας 

Η συνολική προμήθεια των Καυσίμων κίνησης και των Λιπαντικών για ένα έτος από 

την υπογραφή της σύμβασης προϋπολογίσθηκε στο ποσό 44.832,00 Ευρώ πλέον 

10.759,68 Ευρώ για Φ.Π.Α. 24% , δηλαδή σύνολο  55.591,68 Ευρώ. Η δαπάνη της 

προμήθειας θα βαρύνει τους οικείους κωδικούς του προϋπολογισμού εξόδων έτους 

2016 και έτους 2017.    

 

 

 

 

 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 ΛΙΤΡΑ ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α. 

24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

26.000,00 1,061 27.586,00 6.620,64 34.206,64 

ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

5.800,00 1,400 8.120,00 1.948,80 10.068,80 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ   9.126 ,00 2.190,24 11.316,24 

ΣΥΝΟΛΟ 44.832,00 10.759,68 55.591,68 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ ---- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/

ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ/ 

ΛΙΤΡΟ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

1 Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 26.000,00 1,061 27.586,00 

     

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 27.586,00 

  ΦΠΑ 24% 6.620,64 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 34.206,64 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ ---- ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/

ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ/ 

ΛΙΤΡΟ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

1 Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 5.800,00 1,400 8.120,00 

     

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 8.120,00 

  ΦΠΑ 24% 1.948,80 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 10.068,80 

  

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ ---- ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΦΟΡΕΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  

(Συσκευασία: δοχεία των 20 λίτρων) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μονάδα 

μέτρησης 

Ποσοτ. Τιμή 

μονά

δας 

Καθαρή 

αξία 

 

Γ1. Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων –   

βενζινοκινητήρων                      

    

1. 

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, SAE  10W-

40 

λίτρο 
100 7,90 790,00 



2. 

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, SAE  15W-

40 

λίτρο 
200 6,50 1.300,00 

 

3. Λιπαντικό βενζινοκινητήρων συνθετικό, SAE  

10W-40 

λίτρο 
20 9,00 180,00 

 

Γ2. Λιπαντικά υδραυλικών 

συστημάτων 

    

1. 

Υδραυλικό λιπαντικό τύπου ISO  32 
λίτρο 

60 3,80 228,00 

2. 

Υδραυλικό λιπαντικό τύπου ISO  46 
λίτρο 

60 3,80 228,00 

 

Γ3. Λιπαντικά – γράσα λιθίου     

 

1. Λίπος διαρκείας λιθίου (γράσο) για 

ρουλεμάν τροχών, εδράνων αξόνων                        
κιλό 20 7,50 150,00 

 

2. Λιπαντικό για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων 

ΑΤ F 
λίτρο 20 6,00 120,00 

 

Γ4. Λιπαντικά δίτροχων κινητήρων 

2Τ  
    

 

1. Λιπαντικό δίτροχων κινητήρων  

(ημισυνθετικό) 
λίτρο 20 13,00 260,00 

 

Γ5. Λιπαντικών οδοντωτών τροχών 

(βαλβολίνη) 
    

1. Λιπαντικό οδοντωτών τροχών 

(βαλβολίνη) 100% συνθετική SAE 75W 

90 

λίτρο 

40 8,00 320,00 

 

2. Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη) 

συνθετική SAE  80W-90 (διαφορικά) 

λίτρο 

100 8,00 800,00 

 

3. Αντιψυκτικό νερού (συμπυκνωμένο) 

λίτρο 

20 4,00 80,00 

4. 

Υγρά φρένων DOT  4 

λίτρο 

20 6,50 130,00 

 

5. Υγρό ψεκασμού πριν από τον καταλύτη 

SCR  συμμόρφωσης στους κινητήρες Euro 

4- Euro 5. (Ad blue) 

λίτρο 
60 12,5 750,00 

 

Γ6. Λιπαντικά Βιομηχανίας      

1. Λιπαντικά Βιομηχανίας  Νο 320  

DIN 51517 T3 CLP 

ISO 12925-1 TYPE CKC 

λίτρο 
240 4,70 1.128,00 

 

2. 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  Νo 220 

DIN 51519 

ISO VE 220 TYPE CLP 

λίτρο 
60 6,50 390,00 

 

3. 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  

DIN 57370 
λίτρο 

120 6,5 780,00 



VDE 0370 Class A 

IEC 296 Class II 

4. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  No 220 

DIN 51354-2 

ISO VE 220  

  

λίτρο 
20 20,00 400,00 

 

5. 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  No 320 

DIN 51354-2 

ISO VE 320 

λίτρο 
20 20,00 400,00 

6. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  No 220 

DIN 51524-1 

DIN 51517-2 

λίτρο 
20 3,6 72,00 

7. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  No 919 

DIN 51378 

ISO 3104 

λίτρο 
20 8,00 160,00 

8 ΓΡΑΣΣΑ ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ 

DIN 51825 KP2K 
λίτρο 

20 7,75 155,00 

9. ΓΡΑΣΣΑ ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ 

DIN 51825 K2K 
λίτρο 

20 7,50 150,00 

10. ΓΡΑΣΣΑ ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ 

DIN 51825 K3K 
λίτρο 

20 7,75 155,00 

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 9.126,00 

  ΦΠΑ 24% 2.190,24 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 11.316,24 

 

ΑΡΘΡΟ  5
ο
 

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. 
   Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων και λιπαντικών θα γίνεται περιοδικά, 

ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας. Η ΔΕΥΑΚ δεν υποχρεούται να 

απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των 

ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση αυτή.  

 

       Λόγω απόστασης των μετακινούμενων οχημάτων από τον χώρο εφοδιασμού και τη 

μη δυνατότητα της ΔΕΥΑΚ να αποθηκεύσει ποσότητες βενζίνης και  πετρελαίου 

κίνησης η τμηματική παράδοση της αμόλυβδης βενζίνης και  πετρελαίου κίνησης  θα 

γίνεται  σε χώρο που θα βρίσκεται σε ακτίνα το πολύ δέκα πέντε (15) χιλιομέτρων 

από το χώρο στάθμευσης των οχημάτων της ΔΕΥΑΚ. Σε περίπτωση που το πρατήριο 

βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των δέκα πέντε (15) χιλιομέτρων από το χώρο 

στάθμευσης των οχημάτων της ΔΕΥΑΚ, είναι υποχρεωμένος να διαθέτει 

συνεργαζόμενο πρατήριο καυσίμων στην έδρα της ΔΕΥΑΚ ή σε απόσταση δέκα 

πέντε (15) χιλιομέτρων απ΄αυτήν. 

  Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνεται στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ με ευθύνη και 

δαπάνη του προμηθευτή. 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή    

προμήθειας να εφοδιάσει τη ΔΕΥΑΚ με την παραγγελθείσα ποσότητα των     

καυσίμων και λιπαντικών 

 

 

 

 



ΑΡΘΡΟ  6
ο
 

                                                             Εγγυήσεις 

   Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ.  

 

 

 Συνολική 

δαπάνη € 

Καθαρό 

Ποσό 

ΦΠΑ 

24% 

Εγγύηση 

2%  

επί του 

καθαρού 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ 55.591,68 44.832,00 10.759,68 896,64 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 34.206,64 27.586,00 6.620,64 551,72 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 10.068,80 8.120,00 1.948,80 162,40 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ 11.316,24 9.126,00 2.190,24 182,52 

 

 Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η 

προμήθεια, επιστρέφεται  μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στους 

υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε (5) ημερών από την 

ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού. Ο προμηθευτής στον 

οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά 

την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  7
ο
 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων. 
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να λάβουν γνώση της αναλυτικής 

διακήρυξης και της μελέτης στα γραφείο του τμήματος προμηθειών της ΔΕΥΑΚ   

τηλ. 2432350261, 260 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή 

εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες 

πριν από την διενέργειά του καθώς και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της 

ΔΕΥΑΚ. 

 

ΑΡΘΡΟ  8
ο
 

Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής – Υποβολή προσφορών . 

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά 

πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφ' όσον γι' αυτές συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. που ασχολούνται με την εμπορία και 

διάθεση καυσίμων. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος 

είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους 

ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο 

ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές 

συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. 

Μαζί  με  την  προσφορά  πρέπει  οι  ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν με ποινή 

αποκλεισμού και  τα  εξής δικαιολογητικά: 
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 2 % επί της 



συνολικής  προϋπολογισθείσης  δαπάνης  χωρίς το   Φ.Π.Α σύμφωνα με την 
παράγραφο Ι του άρθρου 26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών,Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και σύμφωνα με το άρθρο 6 

της παρούσης. 
β. Πιστοποιητικό   του  οικείου   επιμελητηρίου   με  πιστοποίηση  της 

εγγραφής   τους   για   το   συγκεκριμένο   επάγγελμα   που να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

γ. Υπεύθυνη   Δήλωση   του   Ν.1599/86   ότι   δεν   εμπίπτει   στους 

περιορισμούς του άρθρου 4, παρ.3 Ν.2286/95 δηλαδή δεν του έχει επιβληθεί ποινή 

αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι 

ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και ότι αποδέχεται τους 
όρους  της διακήρυξης. 

             δ.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος με την οποία θα 

δηλώνει τα στοιχεία διεύθυνσης του πρατηρίου υγρών καυσίμων και ότι αυτό δεν 

βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των δέκα πέντε (15) χιλιομέτρων από το χώρο 

στάθμευσης των οχημάτων της ΔΕΥΑΚ, καθώς οι φορείς δεν διαθέτουν δεξαμενές 

για καύσιμα κίνησης. Σε περίπτωση που το πρατήριο βρίσκεται σε απόσταση 

μεγαλύτερη των δέκα πέντε (15) χιλιομέτρων από το χώρο στάθμευσης των 

οχημάτων της ΔΕΥΑΚ, είναι υποχρεωμένος να διαθέτει συνεργαζόμενο πρατήριο 

καυσίμων στην έδρα της ΔΕΥΑΚ ή σε απόσταση δέκα πέντε (15) χιλιομέτρων 

απ΄αυτήν. 

       ε. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

 
      στ.   Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας 
 
      ζ. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. 

 
Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ιδιοτήτων 

και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης είναι:  

 Τα φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως ή με τον νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. ΗΗ  εεξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηη  υυπποοββάάλλλλεεττααιι  εείίττεε  μμεε  

σσυυμμββοολλααιιοογγρρααφφιικκόό  ππλληηρρεεξξοούύσσιιοο  ήή  έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για 

το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου, από οποιαδήποτε αρμόδια 

αρχή. 

 Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  

 Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. ή άλλο νόμιμα εξουσ. πρόσωπο.  

 Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν α)επίσημο αντίγραφο ή 

επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και 

όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ 

καταστατικού της εταιρίας, β)πιστοποιητικό περί  μεταβολών της εταιρείας από 

την αρμόδια αρχή 

 Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν  α) ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και 

όλων των τροποποιήσεων  β)ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας, γ) Βεβαίωση 

της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία 

να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο 

και τα όργανα διοίκησης αυτού, δ)Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως 

συμμετοχής στο Διαγωνισμό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να 

καταθέσει την προσφορά  

 

Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη 

αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό  

πληρεξούσιο.  

 



Για τις ενώσεις ισχύουν όλα τα παραπάνω δικαιoλoγητικά, για τον κάθε 

προμηθευτή, που συμμετέχει στην ένωση.  

 

Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρεται ο όρος Υπεύθυνη Δήλωση, εννοείται 

πάντοτε ότι γίνεται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του 

υπογράφοντα. 

Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 

υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και 

από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.. 

 

Για Αλλοδαπά πρόσωπα: 

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά 

με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της 

χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη 

σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και 

το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που 

ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 

Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο 

πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται 

τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών 

συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.  

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, 

από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , 

αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα 

κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση 

αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  
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Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών. 
Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια Επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια 

μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζει το άρθρο 1 της παρούσας 

διακήρυξης. 

Σε κάθε φάκελο, που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόμιμη επίδοση της 

προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου, αναγράφεται σ’ αυτή και στο πρακτικό, της 

δημοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθμός. Αναγράφεται ακόμη στο πρακτικό και η τυχόν 
επίδοση προσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση της ταυτότητας του 

διαγωνιζομένου και η γι' αυτό το λόγο μη αποδοχή της προσφοράς. 

  Όταν περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη κηρύσσεται η λήξη της 

παράδοσης των προσφορών και απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή 

μεταγενέστερης προσφοράς . 

 Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δημόσια η 

συνεδρίαση αρχίζει από την Επιτροπή η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων.  

Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραμένει σφραγισμένος και 

αναγράφεται σ’ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών η  Επιτροπή  

ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για αυτούς 

που αποκλείονται ενώ στη συνέχεια προβαίνει στο άνοιγμα των οικονομικών 

προσφορών. 

Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ σε 

χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) 



ημερών, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σ' 

αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την 

εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες σχετικές 

διατάξεις του  ΕΚΠΟΤΑ. 

   Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού. 
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Ανακήρυξη μειοδότη. 
Ανάδοχος της προμήθειας: 

 Α)Για τα καύσιμα κηρύσσεται ο προμηθευτής που θα προσφέρει  το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης στην εκάστοτε διαμορφούμενη, μέση  λιανική τιμή πώλησης 

των καυσίμων την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή θα πιστοποιείται από το τμήμα 

Εμπορίου Τρικάλων.  

 
Β)Για τα λιπαντικά η μικρότερη τιμή ανά είδος και στο σύνολο τους.  

 

Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή ή το ίδιο ποσοστό έκπτωσης  

διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους. 
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Ενστάσεις. 
 Ενστάσεις κατά  της διακήρυξης υποβάλλονται έως 24 ώρες πριν την ώρα έναρξης 

του διαγωνισμού, κατά των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 

προδιαγραφών 48 ώρες από την ανακοίνωση του πρακτικού, κατά των 

οικονομικών προσφορών 48 ώρες από την ανακοίνωση του πρακτικού. Αν η 

ένσταση κατατεθεί, πρωτοκολλείται και την ίδια ημέρα διαβιβάζεται στην Επιτροπή. 

Τα πρακτικά του διαγωνισμού μαζί με τις τυχόν ενστάσεις, για τις οποίες πρέπει να 

λάβει αιτιολογημένη απόφαση η Επιτροπή, αποστέλλονται στο Δ.Σ. για επικύρωση.  
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Ποσοτική – Ποιοτική  Παραλαβή  
Η  ποσοτική παραλαβή των υγρών καυσίμων και λιπαντικών γίνεται από την 

αρμόδια επιτροπή παραλαβής.  

Ο ανάδοχος εγγυάται ότι τα προσφερόμενα καύσιμα και τα λιπαντικά είναι αρίστης 

ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων 

κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν 

οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.τ.λ. κι ότι 

είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση, για την όποια τα προορίζει η 

Δ.Ε.Υ.Α.Κ..    

  Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα όποια θ’ ασκήσει, όταν διαπιστώσει 

ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής 

έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει,  ύστερα από αίτηση του φορέα, κάθε 

ποσότητα υγρού καυσίμου και λιπαντικού που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.  

  Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου η λιπαντικού επήλθε φθορά 

στο μηχανολογικό εξοπλισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ο προμηθευτής υποχρεούται ν 

αναλάβει   όλες τις  δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το 

ακατάλληλο προϊόν. Ο προμηθευτής ευθύνεται προσωπικά για τα ατυχήματα που 

ενδέχεται να συμβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης στο προσωπικό 

της ΔΕΥΑΚ ή σε τρίτους, λόγω μη ενδεδειγμένης ποιότητας καυσίμων και 

λιπαντικών. 

  Επιπλέον η Δ.Ε.Υ.Α.Κ κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να του 

επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση στην 

Δ.Ε.Υ.Α.Κ., για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το 

πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος,  μ’ όλες τις νόμιμες συνέπειες.  



  Σε περίπτωση που παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προμήθεια υγρών  καύσιμων 

και λιπαντικών για την όποια όμως δεν ευθύνεται ο προμηθευτής (π.χ απεργίες, 

κλπ), αυτός είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με υγρά καύσιμα 

και λιπαντικά κατά προτεραιότητα. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει την ποσότητα καύσιμων και λιπαντικών 

που αιτείται κάθε φορά η υπηρεσία, καθώς έχει αποδεχθεί με την ανάληψη της 

προμήθειας ότι έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται στις παραγγελίες των 

υπηρεσιών. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν μπορεί να ανταποκριθεί 

ποσοτικός στην παραγγελία της υπηρεσίας, οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την 

υπηρεσία για τους λογούς της καθυστέρησης. Οι λόγοι καθυστέρησης θα 

εκτιμηθούν αναλόγως από την υπηρεσία.  

Σε υπαίτια καθυστέρηση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών ή σε 

επαναλαμβανομένη αδυναμία παροχής των αιτουμένων ποσοτήτων, καθίσταται 

υπεύθυνος ο προμηθευτής και η υπηρεσία θα μπορεί να εγείρει εναντίον του όλες 

τις νόμιμες αξιώσεις (όπως για παράδειγμα να καταγγείλει την παρούσα  σύμβαση 

και να αξιώσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς του). 

  Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα του που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα καύσιμα και τα λιπαντικά, μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον 

χρόνο παράτασης που του δόθηκε.  

  Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακαταλλήλου υγρού 

καύσιμου - λιπαντικού κηρύσσεται έκπτωτος, μ’ όλες τις νόμιμες συνέπειες.  

  Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, όταν:  

 α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το καύσιμο-λιπαντικό δεν φορτώθηκε ή 

παραδόθηκε με ευθύνη του φορέα.  

 β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, 

επιβάλλονται οι νόμιμες  κυρώσεις. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει το συνολικό ποσό της προμήθειας 

ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες και ανάγκες της.  
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Διάρκεια σύμβασης 
  Η προμήθεια θα γίνει τμηματικά για ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της 

σύμβασης.  Στην περίπτωση που με τη λήξη της ημερομηνίας της σύμβασης δεν 

έχει  εξαντληθεί  το συμβατικό ποσό, ο  φορέας έχει το δικαίωμα να παρατείνει τη  

χρονική  ισχύ  της  σύμβασης  για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μήνες με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Τελικές διατάξεις 

Τον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

 

  

   ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ 
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% 
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1. 

 Πετρέλαιο 

κίνησης 
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….…..% 

  

  

2. 

 Βενζίνη 

αμόλυβδη 
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….…..% 

  

  

  

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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…………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….. 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

(Συσκευασία: δοχεία των 20 λίτρων) 

Μονάδα 

μέτρησης 

Ποσοτ. Τιμή 

μονάδ

ας 

Συνολική 

τιμή 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

 

Γ1. Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων –   

βενζινοκινητήρων                      

    

1. 

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, SAE  10W-

40 

λίτρο 
100   

2. 

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, SAE  15W-

40 

λίτρο 
200   

 

3. Λιπαντικό βενζινοκινητήρων συνθετικό, SAE  

10W-40 

λίτρο 
20   

 

Γ2. Λιπαντικά υδραυλικών 

συστημάτων 

    

1. 

Υδραυλικό λιπαντικό τύπου ISO  32 
λίτρο 

60   

2. 

Υδραυλικό λιπαντικό τύπου ISO  46 
λίτρο 

60   

 

Γ3. Λιπαντικά – γράσα λιθίου     

 

1. Λίπος διαρκείας λιθίου (γράσο) για 

ρουλεμάν τροχών, εδράνων αξόνων                        
κιλό 20   

 

2. Λιπαντικό για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων 

ΑΤ F 
λίτρο 20   

 

Γ4. Λιπαντικά δίτροχων κινητήρων 

2Τ  
    

 

1. Λιπαντικό δίτροχων κινητήρων  

(ημισυνθετικό) 
λίτρο 20   

 

Γ5. Λιπαντικών οδοντωτών τροχών 

(βαλβολίνη) 
    



1. Λιπαντικό οδοντωτών τροχών 

(βαλβολίνη) 100% συνθετική SAE 75W 

90 

λίτρο 

40   

 

2. Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη) 

συνθετική SAE  80W-90 (διαφορικά) 

λίτρο 

100   

 

3. Αντιψυκτικό νερού (συμπυκνωμένο) 

λίτρο 

20   

4. 

Υγρά φρένων DOT  4 

λίτρο 

20   

 

5. Υγρό ψεκασμού πριν από τον καταλύτη 

SCR  συμμόρφωσης στους κινητήρες Euro 

4- Euro 5. (Ad blue) 

λίτρο 
60   

 

Γ6. Λιπαντικά Βιομηχανίας      

1. Λιπαντικά Βιομηχανίας  Νο 320  

DIN 51517 T3 CLP 

ISO 12925-1 TYPE CKC 

λίτρο 
240   

 

2. 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  Νo 220 

DIN 51519 

ISO VE 220 TYPE CLP 

λίτρο 
60   

 

3. 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  

DIN 57370 

VDE 0370 Class A 

IEC 296 Class II 

λίτρο 
120   

4. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  No 220 

DIN 51354-2 

ISO VE 220  

  

λίτρο 
20   

 

5. 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  No 320 

DIN 51354-2 

ISO VE 320 

λίτρο 
20   

6. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  No 220 

DIN 51524-1 

DIN 51517-2 

λίτρο 
20   

7. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  No 919 

DIN 51378 

ISO 3104 

λίτρο 
20   

8 ΓΡΑΣΣΑ ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ 

DIN 51825 KP2K 
λίτρο 

20   

9. ΓΡΑΣΣΑ ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ 

DIN 51825 K2K 
λίτρο 

20   

10. 

ΓΡΑΣΣΑ ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ 

DIN 51825 K3K 

λίτρο 
20 

 

 

 

  ΣΥΝΟΛΟ  

  ΦΠΑ 24%  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 


