
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                             

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                    Σίνδος,   08/04/2022 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών     ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 445 

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου    ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 6895 

Προμηθειών και Αποθήκης 

Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1, 

                    57400 Σίνδος 

Πληροφορίες: Σαμαρά Ελιζαμπέτ 

Τηλ.: 2313-300-520 

e-mail: e.samara@dimosdelta.gr  

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας 

ελαιολιπαντικών για το Δήμο Δέλτα 2022-2023 προϋπολογισμού 23.998,96 ευρώ, 

με απευθείας ανάθεση. 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα του 

άρθρου 118 και της παρ. 10 του άρθρου 6.  

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 

38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4) Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 και ιδίως των άρθρων 2, 4 και 6 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις» (A’143) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του αρ. 66 του Ν.4811/2021 

6) Την υπ’ αριθ. 125/2021 (ΑΔΑ: ΩΦΟΣΩ9Ι-ΟΜΘ) απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Δέλτα με την 

οποία καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης του Τμήματος Β του προϋπολογισμού του 

Δήμου Δέλτα της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-

2023» η διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, συνολικού ύψους 23.998,96€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με όρους που θα καθοριστούν με απόφαση 

Δημάρχου 

7) Την αναγκαιότητα για τη συγκεκριμένη προμήθεια. 

8) Τα από 14/09/2021 έγγραφα σύμβασης και το υπ’ αριθ. 21REQ009491579/08-11-2021 

πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της 

Διεύθυνσης Καθαριότητας. 

9) Την απόφαση Δημάρχου έγκρισης πολυετούς δαπάνης με αρ. πρωτ.  1459/22496/10-

11-2021 (ΑΔΑΜ:21REQ009516339, ΑΔΑ: ΨΛΝ3Ω9Ι-Β45) με υπογράφουσα την 

ΑΔΑ: 9ΨΔΨΩ9Ι-Ν5Α



 

 

Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ως διατάκτης δαπανών του 

Δήμου Δέλτα, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ 

80/2016,  σε συνδυασμό με τα άρθρα 67 και 68 του ν. 4270/2014 (Α` 143), όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 του Ν. 4811/2021 (Α’ 108). 

10) Την υπ’ αριθμ. 22902/17-11-2021 βεβαίωση πολυετούς υποχρέωσης της αν. 

Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δέλτα , σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 8β) του άρθρου 67 του Ν.4270/2014 (ΑΔΑ ΨΠΠΨΩ9Ι-

ΦΑΨ). 

11) Την υπ’ αριθμ. 153/2183/04-02-2022 Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με 

υπογράφουσα την Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών ως διατάκτης δαπανών 

του Δήμου Δέλτα με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η πίστωση (€ 

16.500,00 για το έτος 2022 και € 7.498,96 για το έτος 2023) και η οποία έλαβε 

μοναδικό αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και στο Π.Σ. του Δήμου Δέλτα α/α 

5/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010008954, ΑΔΑ: 9ΗΧΒΩ9Ι-ΠΥΜ). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 

ΔΕΛΤΑ 2022-2023», προϋπολογισμού 19.354,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 23.998,96 ευρώ 

συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το 

σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

 Β. Εγκρίνουμε τα έγγραφα σύμβασης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ 2022-2023» , τα οποία επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσης. 

 

H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

 

 

ΑΔΑ: 9ΨΔΨΩ9Ι-Ν5Α



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Ν. Μαγνησία  14/09/2021 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                  Θέμα : «Προμήθεια Καυσίμων και 

     ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                         ελαιολιπαντικών για τον  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δήμο Δέλτα 2022–2023» 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ                                                   

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                           Προϋπολογισμός : 977.038,95€ 

Αρ. Μελέτης : 15/2021 Δ.Κ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές  ανάγκες του στόλου των οχημάτων - μηχανημάτων και 

της θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Δέλτα για τα έτη  2022 – 2023,  θα προβεί ο Δήμος 

στην προμήθεια καυσίμων  

( πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης ) και ελαιολιπαντικών. 

Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί για το ΤΜΗΜΑ Α΄ – Προμήθεια υγρών καυσίμων, στο ποσό των 

953.039,99 ευρώ ( με το Φ.Π.Α. 24% ) και για το ΤΜΗΜΑ Β΄ – Προμήθεια ελαιολιπαντικών, στο 

ποσό των 23.998,96 

ευρώ ( με το Φ.Π.Α. 24% ). 

Συνολικά ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 977.038,95 ευρώ ( με το 

Φ.Π.Α. 24% ). 

 

Η προμήθεια όμως των ελαιολιπαντικών και χημικών πρόσθετων στα είδη που αναφέρονται, 

αφορά προτεραιότητα άμεσης ανάγκης για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των οχημάτων, κυρίως 

απορριμματοφόρων και νέας τεχνολογίας οχημάτων και μηχανημάτων ( Euro 5 και Euro 6 ) του 

Τμήματος Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων, λόγω  των συνεχόμενων λειτουργικών 

αναγκών. 

Συγκεκριμένα για τα έτη 2022 και 2023 οι ανάγκες είναι ακόμα περισσότερο αυξημένες στα 

συγκεκριμένα είδη, διότι μέσω άμεσης προμήθειας ο Δήμος Δέλτα εντός του έτους 2021, 

προμηθεύτηκε τρία ( 3 ) απορριμματοφόρα και δυο (2) φορτηγά οχήματα όπως και ενός (1) 

πλυντηρίου κάδων, όλα τελευταίας τεχνολογίας Euro 6 και αναμένεται η προμήθεια και ενός 

πολυμηχανήματος τύπου UNIMOG, έως τα μέσα του έτους 2022. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σύμφωνα με την παρ. 10. του άρθρου 6 «Μέθοδοι 

υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης» (άρθρο 5 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) που προβλέπει: Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ),  «Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις 

του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον 

αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 

ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν 

υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το 

προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή 

υπηρεσιών.», προτείνουμε για το ΤΜΗΜΑ Α΄ – Προμήθεια υγρών καυσίμων, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 953.039,99 ευρώ (με το Φ.Π.Α. 24%), να ολοκληρωθεί η προμήθεια με την 

διαδικασία του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω του ορίου με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής και 

για το ΤΜΗΜΑ Β΄ – Προμήθεια ελαιολιπαντικών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.998,96 ευρώ ( 

με το Φ.Π.Α. 24% ) να ολοκληρωθεί η προμήθεια με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής. 

 

ΑΔΑ: 9ΨΔΨΩ9Ι-Ν5Α



 

 

Η τιμή για τα καύσιμα προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, 

της μέσης τιμής λιανικής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης για τον Ν. Θεσσαλονίκης του 

παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. 

Η σύμβαση θα έχει χρονική ισχύ ενός έτους από την υπογραφή της. Σε περίπτωση που με τη 

χρονική λήξη της σύμβασης δεν έχει εξαντληθεί το συμβατικό ποσό, ο Δήμος Δέλτα έχει το 

δικαίωμα να παρατείνει τη χρονική ισχύ της σύμβασης για χρονικό διάστημα έως τέσσερις 

(4) μήνες μετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και με απλή έγγραφη ειδοποίηση του 

αναδόχου και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας σε άλλο 

προμηθευτή. 

Σύμφωνα με την αρχή της οικονομικότητας, ως μερικότερης εκδήλωσης της γενικής αρχής της 

χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία διέπει τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και  

επιβάλλει την εκπλήρωση των σκοπών των δήμων με την κατά το δυνατόν ελάχιστη επιβάρυνση 

του προϋπολογισμού τους, οι εγκαταστάσεις (πρατήριο υγρών καυσίμων) του αναδόχου, θα 

βρίσκονται σε απόσταση (κύριο οδικό ή επαρχιακό δίκτυο) όχι μεγαλύτερη των είκοσι (20) 

χιλιομέτρων περιμετρικά από την κεντρική έδρα του Δήμου Δέλτα, (Σίνδος). Αυτό θα 

αποδεικνύεται με  βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης, εκδοθείσα από Δημόσιο Φορέα (π.χ. 

διαδραστικό εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ). Να αναφερθεί ότι 

μετά από έρευνα που έγινε στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική σελίδα του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Παρατηρητήριο Τιμών και αναζήτηση πρατηρίων 

υγρών καυσίμων ανά Νομό – Δήμο (  http://www.fuelprices.gr/GetGeography ), βρέθηκαν 

54 πρατήρια που δραστηριοποιούνται στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου. Η παραπάνω 

απαίτηση ισχύει μόνο για το ΤΜΗΜΑ Α΄ – Προμήθεια υγρών καυσίμων και για τους λόγους 

που προαναφέρθηκαν. 

 

 Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ότι θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου 

Δέλτα, των ετών 2022 και 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολυετών υποχρεώσεων 

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 και την παρ. 2α του άρθρου 6 του Π.Δ. 80/2016 

(ΦΕΚ 145/Α’/5-08-2016) και της παρ. 8 του άρθρου  67 του Ν. 4270/2014 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4811/2021 και ισχύει και συγκεκριμένα : 

 

ΤΜΗΜΑ Β΄ ( Προμήθεια Ελαιολιπαντικών ) - Κ.Α. 02.20.6641.003 ως εξής : 

 

2022 

Κ.Α. ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 

02.20.6641.003 16.500,00€  

 

2023 

Κ.Α. ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 

02.20.6641.003 7.498,96€  

 

 

 

Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι και Τακτικά Έσοδα – Ανταποδοτικά. Κωδικός NUTS: EL522    

 

 

                ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο αν. Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης                       O αν.  Προϊστάμενος Διεύθυνσης  

       και Συντήρησης Οχημάτων                                                   Καθαριότητας 

    

 

            Σαλανίδης Γρηγόρης    Καρανταΐδης Ευστάθιος 

                   ΔΕ Οδηγών                                                       ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΨΔΨΩ9Ι-Ν5Α



 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Ν. Μαγνησία  14/09/2021 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                           Θέμα : « Προμήθεια Καυσίμων και 

     ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                                ελαιολιπαντικών για τον  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δήμο Δέλτα 2022–2023» 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ                                                   

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                         Προϋπολογισμός 977.038,35€ 

Αρ. Μελέτης : 15/2021 Δ.Κ. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

Για τις ανάγκες της ορθής λειτουργίας των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου Δέλτα, απαιτείται η προμήθεια ελαιολιπαντικών και λοιπών υγρών που απαιτούνται 

για την εύρυθμη λειτουργία τόσο του κινητήρα όσο και των υπολοίπων υποσυστημάτων 

τους.  

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι απαιτείται η προμήθεια σε ελαιολιπαντικά για την λίπανση των 

κινητήρων των υπηρεσιακών οχημάτων, για την λειτουργία των υδραυλικών συστημάτων 

ανύψωσης – αποκομιδής - συμπίεσης απορριμμάτων των φορτηγών, απορριμματοφόρων, 

σαρώθρων, εκσκαφέων- φορτωτών, των υδραυλικών συστημάτων πέδησης τους, για την 

ορθή λειτουργία του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου του κινητήρα, του συστήματος 

έναυσης του κινητήρα (συσσωρευτής) καθώς και του συστήματος ψύξης του κινητήρα 

ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο. 

 

Τα προσφερόμενα ελαιολιπαντικά θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται 

μετά την καταχώρηση τους στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού 

Χημείου του Κράτους. Η έγκριση κυκλοφορίας θα αποδεικνύεται με την κατάθεση μαζί με 

τις προσφορές του σχετικού πιστοποιητικού που θα εκδίδεται από το Γ.Χ.Κ.  

Δεν απαιτείται για τα υδραυλικά έλαια Νο 46, στα χημικά πρόσθετα και στα υγρά 

συσσωρευτών. 

 

Τα ελαιολιπαντικά και λοιπά υγρά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Δέλτα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 

περιγράφονται παρακάτω και να βρίσκονται σε αεροστεγή συσκευασία με δυνατότητα 

σφράγισης και μετά το άνοιγμά της, χωρίς να αλλοιώνεται το περιεχόμενό της. 

Στον φάκελο «Τεχνική Προσφορά» θα πρέπει να περιλαμβάνονται επι ποινή αποκλεισμού τα 

τεχνικά φυλλάδια όλων των προσφερόμενων ειδών.  

Ρητά αναφέρεται ότι οι παρακάτω απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές των ειδών θα 

αποδεικνύονται από τον συνδυασμό των τεχνικών φυλλαδίων και των αντίστοιχων 

πιστοποιητικών του Γ.Χ.Κ. που θα υποβληθούν από τους προσφέροντες. 

Επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την Τεχνική Προσφορά θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 

στην οποία θα δηλώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού του Γ.Χ.Κ. με τον 

οποίο έχει λάβει την αντίστοιχη έγκριση κυκλοφορίας το κάθε προσφερόμενο είδος, ώστε 

να προκύπτει σαφώς ότι τα συγκεκριμένα προσφερόμενα είδη έχουν λάβει έγκριση 

κυκλοφορίας από το Γ.Χ.Κ. ( μόνο για τα είδη που απαιτείται έγκριση). 

 

Συγκεκριμένα, απαιτούνται: 

 

1. Έλαια υδραυλικών συστημάτων Νο 46  (CPV 09211600-7) 

Υπερενισχυμένο ορυκτέλαιο για υδραυλικά συστήματα μεγάλων φορτίσεων, με πολύ υψηλό 

δείκτη ιξώδους και χαμηλό σημείο ροής.  

Ο υψηλός δείκτης ιξώδους και το χαμηλό σημείο ροής το καθιστά κατάλληλο για χρήση σε 

υδραυλικά συστήματα που λειτουργούν σε ψυχρότερα κλίματα ή για λειτουργία σε 

περιβάλλον όπου υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στην εξωτερική θερμοκρασία.  

ΑΔΑ: 9ΨΔΨΩ9Ι-Ν5Α



 

 

Θα παρέχει εξαιρετική προστασία κατά της οξείδωσης, της σκουριάς και της φθοράς του 

εξοπλισμού. 

Κατάλληλο για χρήση σε υδραυλικά συστήματα χωματουργικών μηχανημάτων όπου το 

ιξώδες δεν πρέπει να μεταβάλλεται πολύ με την αύξηση της θερμοκρασίας. 

Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά: DIN 51524 part II HVLP, 

ISO 6743/4 HM,HV, DENISON HF-0 & HF-2, AFNOR NF-E-48603. 

Συσκευασία : Δεξαμενή 500 ή 1000 λίτρων. 

 

2. Έλαια υδραυλικού τιμονιού ( πράσινο ) ( CPV 09211600-7 ) 

Υδραυλικό λιπαντικό πράσινου χρώματος και υψηλής απόδοσης, για την εφόρου ζωής 

εφαρμογή στο σύνολο των σύγχρονων οχημάτων. Θα ταιριάζει σε όλες τις ακραίες 

συνθήκες και θα εγγυάται την πλήρη απόδοση από τους -40οC έως και πάνω από τους 

130oC σε θερμοκρασία συστήματος. 

Θα είναι ειδικά σχεδιασμένο για υδραυλικά συστήματα, όπως υδραυλικό τιμόνι, αμορτισέρ, 

υδροπνευματική άναρτηση, συστήματα κεντρικών κλειδαριών, φρένων κα. 

Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά : Audi-Volkswagen 

G004000M2 

Audi-Volkswagen G004000M7, Audi-Volkswagen G004000M8, Porsche 000 043 206 56, 

Saab 93160548, Volvo 30741424, Land Rover LR003401. 

Συσκευασία : Δοχείο 1 ή 1/2 λίτρου. 

 

 

3. Έλαια πετρελαιοκινητήρων 15W40   (CPV 09211100-2) 

Υψηλής απόδοσης λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων για συνθήκες λειτουργίας υψηλών 

απαιτήσεων (SHPD), κατάλληλο για εκτεταμένα διαστήματα αλλαγών, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή του κινητήρα.  

Κατάλληλο για πετρελαιοκινητήρες που λειτουργούν σε δύσκολες συνθήκες για πλήθος 

εφαρμογών εντός και εκτός δρόμου. 

Κατάλληλο για πετρελαιοκινητήρες turbo και ατμοσφαιρικούς επιβατηγών αυτοκινήτων. 

Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά: API CK-4/CG-4/CF-

4/CF/SH/SJ, ACEA E5/E3, A3/Β3/B4 

Συσκευασία : 4 ή 20 λίτρων.  

 

 

4. Πρόσθετο συστήματος επιλεκτικής κατάλυσης (ADBLUE) (CPV 24957000-7) 

Διάλυμα ουρίας 32,5% σε απιονισμένο νερό για την μείωση εκπομπής ρύπων (όρια 

EURO 4, EURO 5, EURO 6). Κατάλληλα για αυτοκίνητα με σύστημα επιλεκτικής κατάλυσης 

SCR. 

Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά: EURO5/EURO6, ISO 22241-

1/-2/-3 /DIN 70070, AUS 32 gem. 

Συσκευασία : 10 λίτρων. 

 

5. Έλαια κινητήρων 10w40 (LOW SAPS) (CPV 09211100-2) 

Θα πρέπει αφ’ ενός να καλύπτει τις τεχνολογικές απαιτήσεις των σύγχρονων κινητήρων αφ’ 

ετέρου να συμβάλει στην οικονομία του καυσίμου και στην μείωση των εκπομπών ρύπων. 

Θα πρέπει να είναι τελείως συμβατό με τις τεχνολογίες των τριοδικών καταλυτικών 

μετατροπέων των βενζινοκινητήρων (Three way Catalytic Converters), των καταλυτών 

αποθήκευσης οξειδίων του Αζώτου (NΟx) των φίλτρων αιθάλης (DPF – Diesel Particulate 

Filters) των πετρελαιοκινητήρων και των καταλυτών επιλεκτικής αναγωγής των οξειδίων 

του Αζώτου NΟx (SRC – Selective Catalytic Reduction). 

Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά: ACEA E6, API CK-4, MB 

228.51, CUMMINS CES 20086, MACK EO-O, JASO DH-2 

Συσκευασία : 4 ή 20 λίτρων. 

 

6. Έλαια πετρελαιοκινητήρων 5W/30 U.L.A. ( ULTRA LOW SAPS ) (CPV 09211100-

2) 

Θα πρέπει αφ’ ενός να καλύπτει τις τεχνολογικές απαιτήσεις των σύγχρονων κινητήρων, 

αφ’ ετέρου να συμβάλει στην οικονομία του καυσίμου και στην μείωση των εκπομπών 

ρύπων για να καλύπτει τις απαιτήσεις λίπανσης σε ντηζελοκινητήρες υψηλής απόδοσης, 

εφοδιασμένα με συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων προδιαγραφών Euro 5 και Euro 6. 

Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά: ACEA E6, ACEA E7, API CI-

4, MB 228.51, MAN M 3677 

ΑΔΑ: 9ΨΔΨΩ9Ι-Ν5Α



 

 

Συσκευασία : 1 ή 4 λίτρων. 

 

7. Έλαια πετρελαιοκινητήρων 15W/40  U.L.A.(ULTRA LOW SAPS) (CPV 09211100-

2) 

Θα πρέπει αφ’ ενός να καλύπτει τις τεχνολογικές απαιτήσεις των σύγχρονων κινητήρων, 

αφ’ ετέρου να συμβάλει στην οικονομία του καυσίμου και στην μείωση των εκπομπών 

ρύπων για να καλύπτει τις απαιτήσεις λίπανσης σε ντηζελοκινητήρες υψηλής απόδοσης, 

εφοδιασμένα με συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων προδιαγραφών Euro 5 και Euro 6. 

Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά: ACEA E9, API CJ-4 Tier 4, 

CAT ECF-3  

Συσκευασία : 1 ή 4 λίτρων. 

 

 

8.Έλαια πετρελαιοκινητήρων 10W/30  U.L.A.(ULTRA LOW SAPS) (CPV 09211100-2) 

Θα πρέπει αφ’ ενός να καλύπτει τις τεχνολογικές απαιτήσεις των σύγχρονων κινητήρων, 

αφ’ ετέρου να συμβάλει στην οικονομία του καυσίμου και στην μείωση των εκπομπών 

ρύπων για να καλύπτει τις απαιτήσεις λίπανσης σε ντηζελοκινητήρες υψηλής απόδοσης, 

εφοδιασμένα με συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων προδιαγραφών Euro 5 και Euro 6. 

Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά: API CK-4/CJ-4/CI-4/CI-4 

Plus/CH-4, Cat ECF-3 

Συσκευασία : 1 ή 4 λίτρων. 

 

 

9. Υγρά Μπαταρίας (CPV 24316000-2) 

Απιονισμένο νερό για την παραγωγή και την αναπλήρωση του ηλεκτρολύτη των 

συσσωρευτών μολύβδου (μπαταριών) οχημάτων. Καθαρό, διαυγές, άχρωμο, άοσμο νερό, 

ελέυθερο από βαρέα μέταλλα και αναγωγικές οργανικές ενώσεις. Κατάλληλο και για χρήση 

σε ψυκτικά κυκλώματα και συστήματα καθαρισμού παρμπρίζ οχημάτων, ιδίως αν 

προηγούμενα έχει χρησιμοποιηθεί νερό δικτύου. 

Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά: Σκληρότητα: 0, 

Αγωγιμότητα: 0-50 μS/cm. 

Συσκευασία : 4 λίτρων 

 

 

10. Παραφλού Ψυγείου (CPV 24961000-8)  

Προδιαλυμένο, έτοιμο προς χρήση αντιψυκτικό (πράσινο παραφλού), αντιθερμικό, 

αντισκωριακό υγρό, για κλειστά κυκλώματα αυτοκινήτου. Κατάλληλο για χειμώνα-

καλοκαίρι. Θα παρέχει ενισχυμένη αντιψυκτική προστασία έως -17°C και αντιθερμική 

κάλυψη έως 104°C. 

Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά: ASTM D3306, BS 

6580:2010, AFNOR NF R15-601 

Συσκευασία : 1 ή 4 λίτρων 

 

11. Γράσα ημίρευστα (NGLI 2) (CPV 24951000-5) 

Yψηλής ποιότητας γράσο βάσης λιθίου ενισχυμένο με πρόσθετα που προστατεύουν από την 

οξείδωση, τη φθορά και τη διάβρωση και πρόσθετα υψηλών πιέσεων. Κατάλληλο ως γράσο 

πολλαπλών χρήσεων για τη λίπανση πολύστροφων ρουλεμάν και κουζινέτων που 

λειτουργούν σε πολύ δύσκολες συνθήκες λόγω ισχυρών φορτίσεων και υψηλών 

θερμοκρασιών (από -25°C έως +125°C). 

Κατάλληλο για χρήση σε κεντρικά συστήματα λίπανσης. 

Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά: DIN 51825, KP2K-25 (NLGI 

2), ASTM D4950 LB/GB 

Συσκευασία : Δοχείο 15kg. 

 

 

12. Έλαια πετρελαιοκινητήρων 20W50 (CPV 09211100-2) 

Υψηλής απόδοσης λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων για συνθήκες λειτουργίας υψηλών 

απαιτήσεων, κατάλληλο για εκτεταμένα διαστήματα αλλαγών, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή του κινητήρα. Κατάλληλο για πετρελαιοκινητήρες που λειτουργούν σε 

δύσκολες συνθήκες για πλήθος εφαρμογών εντός και εκτός δρόμου. Κατάλληλο για 

πετρελαιοκινητήρες turbo και ατμοσφαιρικούς επιβατηγών αυτοκινήτων. 

ΑΔΑ: 9ΨΔΨΩ9Ι-Ν5Α



 

 

Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά: API CF-4/CF/SJ, ACEA 

E2/B4/B3/A3. 

Συσκευασία : Βαρέλι 200 λίτρων 

 

13. Υγρά υαλοκαθαριστήρων παρμπρίζ ( CPV 24961000-8 ) 

Υπερσυμπυκνωμένο υγρό παρμπρίζ με ισχυρές καθαριστικές ιδιότητες 

απέναντι στα έντομα και τις σκληρές επικαθίσεις πάνω στο παρμπρίζ και τα φανάρια. 

Ιδανικό για τα πλυστικά συστήματα παρμπρίζ και φαναριών , όλων των οχημάτων. 

Δεν θα προσβάλλει τις βαφές , τα πλαστικά μέρη , τα λάστιχα και τα πολυκαρβονικά 

φανάρια. 

Θα βοηθά στην αποτελεσματική λειτουργία των υαλοκαθαριστήρων να μην αφήνουν 

γραμμές 

και να μην προκαλούνται αντανακλάσεις από το ηλιακό φώς πάνω στο παρμπρίζ. 

Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά: Αναμείξιμο με απιονισμένο 

νερό σε αναλογία πρόσμιξης 50 ml για 1 λίτρο νερό. 

Συσκευασία : Δοχείο 1 Λίτρου ή 250ml ή 500ml.  

 

 

Ο προμηθευτής, είναι υπεύθυνος για την ποιότητα των προϊόντων που θα παραδώσει και ο 

Δήμος Δέλτα διατηρεί το δικαίωμα δειγματοληπτικού ελέγχου μετά τη παράδοση των 

λιπαντικών σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στο Γ.Χ.Κ. (ΚΥΑ 526/2004/05, ΦΕΚ 630 

Β’/12-5-2005). 

Επίσης ο ανάδοχος προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, όποτε του ζητηθεί από την υπηρεσία 

να προβεί σε εξέταση δείγματος οποιουδήποτε προμηθευόμενου είδους από το αρμόδιο 

τμήμα του Γ.Κ.Χ. με δικά του έξοδα. 

Σε όλες τις συσκευασίες των προς προμήθεια λιπαντικών θα αναγράφονται υποχρεωτικά 

(ΚΥΑ Α2/2207 ΦΕΚ 815/2007 Β) οι παρακάτω ενδείξεις:  

1. Την ονομασία και το είδος του περιεχομένου με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα και 

στην ελληνική γλώσσα.  

2. Τον αριθμό ιξώδους SAE.  

3. Το επίπεδο ποιότητας κατά API και ACEA.  

4. Τον ονομαστικό όγκο του περιεχομένου.  

5. Το ονοματεπώνυμο ή την εμπορική επωνυμία και την διεύθυνση του υπευθύνου που 

θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία (παρασκευαστής ή συσκευαστής ή αντιπρόσωπος ή 

εισαγωγέας ή πωλητής εγκατεστημένος σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης).  

Επίσης, οι ενδείξεις συσκευασίας πρέπει να είναι σύμφωνες με την απόφαση Α.Χ.Σ. 

265/2002, ΦΕΚ 1214/Β/2002 «Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων 

παρασκευασμάτων» σε εναρμόνιση προς την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβούλου και της Οδηγίας 2001/60/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Κ. 

 

 

               ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο αν. Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης                       O αν.  Προϊστάμενος Διεύθυνσης  

       και Συντήρησης Οχημάτων                                                   Καθαριότητας 

    

 

            Σαλανίδης Γρηγόρης   Καρανταΐδης Ευστάθιος 

                  ΔΕ Οδηγών                                                       ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων 

 

 

ΑΔΑ: 9ΨΔΨΩ9Ι-Ν5Α



 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Ν. Μαγνησία  14/09/2021 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                        Θέμα : «Προμήθεια Καυσίμων και 

     ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                             ελαιολιπαντικών για τον  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δήμο Δέλτα 2022–2023» 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ                                                   

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                      Προϋπολογισμός : 977.038,35€ 

Αρ. Μελέτης : 15/2021 Δ.Κ. 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Αντικείμενο Προμήθειας – Προϋπολογισμός 

Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι συνολικά για ολόκληρο το 

Δήμο Δέλτα. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αναφέρει την κατ’ εκτίμηση δαπάνη και 

προέκυψε μετά από έρευνα αγοράς που διενεργήθηκε, βάσει των συμβάσεων που 

υπεγράφησαν κατά τα προηγούμενα πρόσφατα έτη ( 2018, 2019 και 2020 ). 

 
ΤΜΗΜΑ Β΄ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

σε  ευρώ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Λίτρα) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
σε ευρώ 

1.  Έλαια υδραυλικών συστημάτων Νο 46 09211600-7 1,30 3000 3.900,00 

2.  ‘Έλαια υδραυλικού τιμονιού (πράσινο) 09211600-7 11,50 20 230,00 

3.  Έλαια πετρελαιοκινητήρων 15W40 09211100-2 2,00 1500 3.000,00 

4.  
Πρόσθετο συστήματος επιλεκτικής 

κατάλυσης (ADBLUE) 
24957000-7 1,00 2500 2.500,00 

5.  
Έλαια πετρελαιοκινητήρων 10w40 
U.L.A. (ULTRA LOW SAPS) 

09211100-2 4,00 800 3.200,00 

6.  
Έλαια πετρελαιοκινητήρων 5W/30 
U.L.A. (ULTRA LOW SAPS) 

09211100-2 7,00 200 1.400,00 

7.  
Έλαια πετρελαιοκινητήρων 15W/40  
U.L.A. (ULTRA LOW SAPS) 

09211100-2 7,00 90 630,00 

8.  
Έλαια πετρελαιοκινητήρων 10W/30 
U.L.A. (ULTRA LOW SAPS) 

09211100-2 7,00 100 700,00 

9.  Υγρά συσσωρευτών 24316000-2 0,80 200 160,00 

10.  Παραφλού Ψυγείου (πράσινο) 24961000-8 2,20 720 1.584,00 

11.  Γράσα ημίρρευστα (NGLI 2) 24951000-5 5,00 180 900,00 

12.  Έλαια πετρελαιοκινητήρων 20W50  09211100-2 4,00 200 800,00 

13.  Υγρά υαλοκαθαριστήρων 24961000-8 3,50 100 350,00 

 ΚΩΔ. NUTS : EL 522 Μερικό Σύνολο 19.354,00 

  ΦΠΑ 24% 4.644,96 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23.998,96 

 

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των  977.038,95 

ευρώ ( με το Φ.Π.Α. ). Η σύμβαση θα έχει χρονική ισχύ ενός έτους από την υπογραφή της και θα 

χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους  και ανταποδοτικά. 

Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΑΔΑ: 9ΨΔΨΩ9Ι-Ν5Α



 

 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ειδών και 

ποσοτήτων του κάθε τμήματος του ενδεικτικού προϋπολογισμού που αφορά τον Δήμο 

Δέλτα. 

Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες των υγρών καυσίμων 

(ΤΜΗΜΑ Α’), πριν από την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου της παρούσης ( 

συμβατικό ποσό ) ο Δήμος Δέλτα διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία 

δικαιώματος προαίρεσης μονομερώς για επιπλέον ποσότητες και μέχρι την εξάντληση του 

συμβατικού ποσού ( άρθρο 6 παρ. 1  του Ν. 4412/2016 ).  

 

 
            

               ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο αν. Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης                       O αν.  Προϊστάμενος Διεύθυνσης  

       και Συντήρησης Οχημάτων                                                   Καθαριότητας 

    
 

            Σαλανίδης Γρηγόρης  Καρανταΐδης Ευστάθιος 

                   ΔΕ Οδηγών                                                      ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων 

 

 

ΑΔΑ: 9ΨΔΨΩ9Ι-Ν5Α



 

 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Ν. Μαγνησία  14/09/2021 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                       Θέμα : «Προμήθεια Καυσίμων και 

     ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                 ελαιολιπαντικών για τον 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ      Δήμο Δέλτα 2022–2023» 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ                                                   

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                                 Προϋπολογισμός : 23.998,96 € 

Αρ. Μελέτης : 15/2021 Δ.Κ. 

 

 
ΓΕΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ελαιολιπαντικών για τα έτη  

2022 και 2023 από το Δήμο Δέλτα, ήτοι των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β’.  

H προμήθεια των ελαιολιπαντικών και χημικών πρόσθετων στα είδη που αναφέρονται, 

αφορά προτεραιότητα άμεσης ανάγκης για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των οχημάτων, 

κυρίως απορριμματοφόρων και νέας τεχνολογίας οχημάτων και μηχανημάτων (Euro 5 και 

Euro 6 ) του Τμήματος Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων, λόγω  των συνεχόμενων 

λειτουργικών αναγκών που προκύπτουν. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με απ’ ευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με την παρ. 10. 

του άρθρου 6 «Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης» (άρθρο 5 

της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) που 

προβλέπει: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),  « Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 

9, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις 

διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, 

εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 

1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον 

τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί 

το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή 

υπηρεσιών ». 

Η προμήθεια των  ειδών του  ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α΄ – Προμήθεια υγρών καυσίμων, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 953.039,99 ευρώ ( με το Φ.Π.Α. 24% ), θα ολοκληρωθεί με την διαδικασία του 

Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω του ορίου.  

Η δαπάνη για τα είδη του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄- Προμήθεια ελαιολιπαντικών, έχει προϋπολογισθεί 

στο ποσό των 23.998,96 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής  για το σύνολο των ειδών του Τμήματος Β΄. 

Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη. Στην τιμή 

προσφοράς θα περιλαμβάνονται η προμήθεια και η μεταφορά των λιπαντικών στην αποθήκη 

του Δήμου Δέλτα, καθώς και όλες οι επιβαρύνσεις και οι κρατήσεις του προμηθευτή ( κόστος 

εναλλακτικής διαχείρισης λιπαντικών κλπ ).  

Η σύμβαση θα έχει ετήσια ισχύ από την υπογραφή της. Στην περίπτωση που εξαντληθεί το 

συμβατικό αντικείμενο πριν από την χρονική λήξη της σύμβασης, η σύμβαση θεωρείται 

λήξασα. Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους – ανταποδοτικά τέλη 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 2: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
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ΆΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΗΣΗ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος 

της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, 

και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 

σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Σε περίπτωση 

τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της 

αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Δήμου Δέλτα σε περίπτωση παράβασης 

από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον 

συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα ενός (1) μηνός. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση 

των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

ΆΡΘΡΟ 4: ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και 

τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρμοδιότητάς τους. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της 

παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης 

εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην 

ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 

του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο 

οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη 

τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 

του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της 

παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

 

ΆΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Δήμος Δέλτα μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον : 

 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 

και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα 

από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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ΆΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της 

προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής 

αξίας μετά την οριστική παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων των υλικών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος. 

 

Επειδή η παράδοση των ελαιολιπαντικών θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες 

ανάγκες του Δήμου, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή μετά την παράδοση των ειδών. 

Μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, 

την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου, 

ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή εντός του χρονικού διαστήματος που 

ορίζεται από την υποπαρ. Ζ.5 του N. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107): «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ». 

 

ΆΡΘΡΟ 8: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

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

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

 

β)  στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι 

σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου 

εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν 

επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 

του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και στο άρθρο 

10 της παρούσας.  

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω 

περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 

μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να 

συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία που θα ορίζεται στη σχετική πρόσκληση, από την 

κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης και η οποία (προθεσμία) δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

των δεκαπέντε (15) ημερών. 

Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 

εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ως κύρωση η ολική 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 

του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
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Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε 

πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 

ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 

αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

ΆΡΘΡΟ 9: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 

των όρων των άρθρων 8 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 10 (Χρόνος 

παράδοσης υλικών), 12 (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), και κατ’ 

εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών 

από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 

εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 

προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 

221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή 

της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η 

άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που 

επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 

αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 

προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

ΆΡΘΡΟ 10:  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Η παράδοση των ποσοτήτων των ελαιολιπαντικών θα γίνεται περιοδικά, στην αποθήκη του Δήμου 

Δέλτα στη Ν. Μαγνησία, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν έγγραφης εντολής του 

Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων. 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει έγγραφη εντολή προμήθειας 

να εφοδιάσει το Δήμο Δέλτα με την παραγγελθείσα ποσότητα ελαιολιπαντικών μέσα σε μέγιστο 

χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών. 

 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 

αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) 

τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) 

έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με 

πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από 

σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον 

αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης 

Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο επιβάλλονται οι κυρώσεις του 

άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται 

ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. 

Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 

σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 

συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης 

παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 

υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 

αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 

προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 

αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 

αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

 

ΆΡΘΡΟ 11: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των 

υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 

παραστεί και ο ανάδοχος. 

 

Τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η 

σχετική νομοθεσία και οι Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Με την κατάθεση 

προσφοράς και την υπογραφή σύμβασης ο ανάδοχος θα εγγυάται ότι τα ελαιολιπαντικά που 

θα προμηθεύσει στο Δήμο Δέλτα θα ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των τεχνικών 

προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους 

άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από 

κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

 

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου ελαιολιπαντικού επήλθε φθορά στον μηχανολογικό 

εξοπλισμό και στα μηχανήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 

αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. 

 

Ο Δήμος Δέλτα κατά την παράδοση – παραλαβή διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει 

δείγματα από τα προς προμήθεια είδη για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να 

ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Ο 

ανάδοχος προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, όποτε του ζητηθεί από την υπηρεσία να προβεί 

σε εξέταση δείγματος οποιουδήποτε προμηθευόμενου είδους από το αρμόδιο τμήμα του 

Γ.Κ.Χ.Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 

(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των 

υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που 

συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 

βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 

παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα 

του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα 

έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να 

ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της 

αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 

Ν.4412/16. Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και 

για τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή 

παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 10 της παρούσης. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί 

από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 

παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου 

και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση 

μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά  αποδεικτικό 

προσκόμισης τούτων,  σύμφωνα  δε  με  την απόφαση αυτή η  αποθήκη  του φορέα  εκδίδει  
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δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 

που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν 

μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την 

παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 

προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 

1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 

επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση 

όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

 

ΆΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 

όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 

για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού 

χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν 

μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 
 

Σίνδος, 14/09/2021 

 

 

               ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο αν. Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης                       O αν.  Προϊστάμενος Διεύθυνσης  

       και Συντήρησης Οχημάτων                                                   Καθαριότητας 

    
 

            Σαλανίδης Γρηγόρης  Καρανταΐδης Ευστάθιος 
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