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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μυτιλήνη, 14/10/2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                   Αριθ. Πρωτ.: 63146/3887 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Ταχ. ∆/νση : Ανδροµέδας 15  

     811 00 Μυτιλήνη  

Πληροφ. :Β. Σαντζηλιώτου  

�   : 22513-53612 

e-mail  : v.santzilioti@pvaigaiou.gov.gr  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΣ ΠΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΦΕΤ, ΕΤΟΥΣ 2022.  
 

 Ενόψει της προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Λέσβου 

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εύρυθµη λειτουργία των οχηµάτων και µηχανηµάτων αυτής και 

της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Βορείου Αιγαίου του ΕΦΕΤ, έτους 2022, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 

καταθέσουν προσφορά, µέχρι την Πέµπτη 21 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.µ., στο πρωτόκολλο 

του Τµήµατος  Προµηθειών & Περιουσίας, της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Λέσβου της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Ανδροµέδας 15, 2
ος

 όροφος, Μυτιλήνη, ΤΚ 81100) σφραγισµένο φάκελο 

προσφοράς.    
 

  Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασµένες σε ένα ενιαίο κλειστό φάκελο, 

στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α.  Η λέξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» µε κεφαλαία γράµµατα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό (Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, ∆ιεύθυνση 

∆ιοικητικού - Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών & Περιουσίας, Ανδροµέδας 15, Τ.Κ. 81131, 

Μυτιλήνη).   
γ.  Ο πλήρης τίτλος της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

δ.  Ο αριθµός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

ε.    Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

στ.  Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 
 

Συνολικός Προϋπολογισµός συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 17% έως του ποσού των 

34.680,00€ (ήτοι έως του ποσού των 33.930,00€ για τις ανάγκες της Π.Ε. Λέσβου και έως του ποσού 

των 750,00€ για τις ανάγκες της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Βορείου Αιγαίου του ΕΦΕΤ). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ  

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 

ΜΟΝΑ∆Α 

CPV ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΣΕ 

ΛΙΤΡΑ) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΜΕ 

ΦΠΑ)  

ΣΕ (€) ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ)  

ΣΕ (€) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΛΕΣΒΟΥ/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η  

CPV 09132100-4 

 4.200 1,717 7.211,40 
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 Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο: 
 

Α) Για τα υγρά καύσιµα κίνησης, της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, 
αποκλειστικά βάσει τιµής, δηλαδή το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί τοις εκατό, στη νόµιµα 

διαµορφούµενη κάθε φορά εβδοµαδιαία µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους, όπως αυτή προκύπτει 
από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας Εµπορίου της Π.Ε Λέσβου 

(Άρθρο 13 ν.3438/2006).  
 

Β) Για τα Λιπαντικά της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει 
τιµής δηλαδή η χαµηλότερη τιµή  για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών (λιπαντικών). 

 

 Σε κάθε περίπτωση, οι τιµές δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν κατά είδος την ποσότητα σε 

λίτρα και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της εκτιµώµενης δαπάνης του ανωτέρω πίνακα εκτιµώµενης 

δαπάνης. 

 

Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει συµπληρωµένο τον Πίνακα 

Συµµόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήµατος Α΄ της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και 

τον Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς του Παραρτήµατος Β΄. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να 

φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του συµµετέχοντα  και η µη προσκόµισή τους συνεπάγεται 

απόρριψη της προσφοράς.  

 

 Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 34.680,00€ συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ 17 %.  

  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  

CPV 09134200-9 

 16.213 1,409 22.844,12 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ (ΛΑ∆Ι 

ΚΙΝΗΤΗΡΑ) 

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

CPV 09211000-1 80 8,19 655,20 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ (ΛΑ∆Ι 

ΚΙΝΗΤΗΡΑ)  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩ

Ν 

CPV 09211000-1 200 7,02 1.404,00 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΛΑ∆Ι 

Ο∆ΟΝΤΩΜΑΤΩΝ 

(ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ) 

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

CPV 09211000-1 40 6,44 257,60 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΛΑ∆Ι 

Ο∆ΟΝΤΩΜΑΤΩΝ 

(ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ)   

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩ

Ν 

CPV 09211000-1 160 6,44 1.030,40 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΛΙΠΟΣ 

(ΓΡΑΣΟ) 

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

CPV 09211000-1 20 5,27 105,40 

ΛΕΣΒΟΥ/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ 

ΛΕΣΒΟΥ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΛΙΠΟΣ 

(ΓΡΑΣΟ)  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩ

Ν  

CPV 09211000-1 80 5,27 421,60 

Π.∆.Β.ΑΙΓ  ΕΦΕΤ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η  

CPV 09132100-4 

 
500 1,50 750,00 

    34.679,72 
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 Η δαπάνη της προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες της Π.Ε. 

Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εύρυθµη λειτουργία των οχηµάτων και µηχανηµάτων 

αυτής θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της ΠΕ Λέσβου έτους 2022, Φορέα 0390 του ΚΑΕ 1511.0001. Για 

τις ανάγκες της εν λόγω προµήθειας εκδόθηκε η µε αρ. πρωτ. 61496/5430/07-10-2021 (Α∆Α:ΨΙΛΛ7ΛΩ-

Ω2Φ)  Πολυετής Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της ∆/νσης Οικονοµικού – ∆ηµοσ/κου Ελέγχου της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αριθ. - ηµερ. εγγραφής 66-01/10/2021, και καταχωρήθηκε µε α/α 5 στο 

Μητρώο ∆εσµεύσεων της Υπηρεσίας. 

 

 Η δαπάνη για τις ανάγκες της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Βορείου Αιγαίου του ΕΦΕΤ θα βαρύνει 

τον προϋπολογισµό του ΕΦΕΤ έτους 2022, ΚΑΕ 1611, σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ. 6235/28-06-2021 

έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών, της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού & Οικον. Υπηρεσιών του ΕΦΕΤ. Για 

την εν λόγω δαπάνη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ  το µε αριθ. 5234/28-05-2021 πρωτογενές αίτηµα του 

Τµήµατος Γραµµατειακής & Τεχνικής Υποστήριξης, της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών 

Υπηρεσιών του ΕΦΕΤ µε Α∆ΑΜ: 21REQ008683804 και η αριθµ 93/02-06-2021 απόφαση  του ∆Σ του 

ΕΦΕΤ µε Α∆Α:9ΨΑΟΟΡ9Τ-9Φ2 και Α∆ΑΜ:21REQ008713481 (εγκεκριµένο αίτηµα). 

 

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός προέκυψε βάση του πίνακα εκτιµώµενης δαπάνης ανά έτος, όπως 

αυτός συµπεριλαµβάνονταν Α) στο αριθ. πρωτ. 52811/Τ∆4953/03-09-2021 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου και Β) την υπ΄αριθ. 93/02-06-2021 εγκριτική απόφαση ∆Σ και το αρ. 

5234/28-05-2021 πρωτογενές αίτηµα σχετικά µε προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της 

Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Βορείου Αιγαίου του ΕΦΕΤ, για το έτος 2022. 

 

 Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την 01-01-2022 και µέχρι την εξάντλησης των 

συµβατικών ποσοτήτων για την Π.Ε. Λέσβου/∆/νση Τεχνικών Έργων και την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 

Βορ. Αιγαίου του ΕΦΕΤ.  

 
 H παραλαβή των υλικών γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών, από 
επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του 
άρθρου 221 του Ν.4412/16. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών δύναται να διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 
 

  Η παράδοση θα γίνεται στα κατά τόπους πρατήρια ή στο χώρο εργασίας των µηχανηµάτων ή 
στους χώρους στάθµευσης τους ή στις αποθήκες της παραλήπτριας Υπηρεσίας ή του προµηθευτή ή του 
πράκτορα αυτού κατ εκλογή των ενδιαφεροµένων – παραληπτριών Υπηρεσιών και ανάλογα µε τις 
δυνατότητες αυτών σε µέσα µεταφοράς και αποθήκευσης µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες του 
προµηθευτή. 
 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα καυσίµων για να είναι 
σε θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγµή τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λέσβου. 
 

 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. 
 

Ο Μειοδότης αφού ενηµερωθεί εγγράφως  από το Τµήµα Προµηθειών & Περιουσίας της ΠΕ 

Λέσβου, θα πρέπει πριν την απευθείας ανάθεση, να προσκοµίσει στο Τµήµα Προµηθειών & Περιουσίας 

τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

• ασφαλιστική ενηµερότητα  

• φορολογική ενηµερότητα  

• πρόσφατο απόσπασµα ποινικού µητρώου. 

• Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης (εφόσον πρόκειται για εταιρεία), δηλαδή 

νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει 

η τρέχουσα σύνθεση του ∆.Σ για τις Α.Ε. ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή 

Ε.Ε. και η νόµιµη εκπροσώπηση της εταιρείας. 
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            Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΚΗΜ∆ΗΣ), στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στην ιστοσελίδα της 

Περιφέρειας. 

  

                                                                                          Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ  

                                                                   ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ 

                                                                                                           

 

 

                                                                                             ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

Τα υπό προµήθεια καύσιµα κίνησης πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές που ορίζει το Ανώτατο 
Χηµικό Συµβούλιο του Γενικού Χηµείου του Κράτους σύµφωνα µε την ακόλουθη νοµοθεσία:   

ΚΥΑ 510/2004/07 (ΦΕΚ 872 Β/4-6-2007) : Καύσιµα αυτοκινήτων – Αµόλυβδη Βενζίνη – 
Απαιτήσεις και Μέθοδοι ∆οκιµών.   

 
ΚΥΑ 316/2010/12 (ΦΕΚ 501Β/29-2-2012): Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας, στον τοµέα 

της ποιότητας καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου του Συµβουλίου.  

 
Σε κάθε περίπτωση τα υπό προµήθεια καύσιµα θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις 

προδιαγραφές των καυσίµων που παράγονται από τα κρατικά διυλιστήρια.  
 

           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/Β/6 
Ιουνίου 1994), και να διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας του Γ.Χ του Κράτους.  
            Συγκεκριµένα, τα λιπαντικά πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας, κατάλληλα για τις Ελληνικές 
κλιµατολογικές συνθήκες, γνωστής και αξιόπιστης εταιρείας µε καλή φήµη στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, και να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις προδιαγραφές που τίθενται ανά κατηγορία λιπαντικού.  
            Η παραγωγή των λιπαντικών πρέπει να γίνεται µε χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών 
ώστε να εξασφαλίζεται µε απόλυτη σιγουριά η άψογη λειτουργία των οχηµάτων και των µηχανηµάτων 
της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, τα οποία εργάζονται κάτω από βαριές συνθήκες λειτουργίας και σε 
µια ευρεία περιοχή θερµοκρασιών περιβάλλοντος.  
            Τα λιπαντικά µε βάση την ρευστότητά τους (ιξώδες), για όλες τις βαθµίδες των µονότυπων ή 
απλής ρευστότητας λιπαντικών και των πολύτυπων ή πολλαπλής ρευστότητας λιπαντικών, θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις παρακάτω προδιαγραφές:  
SAE: (Society of Automotive Engineers) για τα µηχανέλαια και τις βαλβολίνες  
NLGI: (National Lubricating Greases Institute) ή DIN: (Deutsches Institute fur Normang) για τα γράσσα.  
            Τα λιπαντικά µε βάση την ποιότητά τους, ανάλογα µε την χρήση τους και την τεχνολογία 
κινητήρων για τους οποίους προορίζονται, θα πρέπει να είναι εγκεκριµένα από τους κατασκευαστές 
οχηµάτων που αναφέρονται σε κάθε τύπο λιπαντικού και να πληρούν αναλόγως τις προδιαγραφές των 
παρακάτω διεθνών οργανισµών:  
 
API: (American Petroleum Institute)  
ACEA: (Association des Constructers Europeans d’ Automobiles)  
JASO: (Japanese Automobile Standards Organization)  
DIN: (Deutsches Institute fur Normang)  
ASTM: (Standard Classification and Specification for Automotive Service Greases). 
 
- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 526/2004 (ΦΕΚ 630Β/12.5.2005) για τα λιπαντικά µηχανών εσωτερικής 
καύσης  
- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 12/1995 (ΦΕΚ 471Β/29.5.1995) για τις βαλβολίνες  
- Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 322/2000 (ΦΕΚ 122Β/7.2.2001) για τα γράσα. 
 
            Τα προσφερόµενα ελαιολιπαντικά θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται µετά την 
καταχώρηση τους στον κατάλογο που τηρεί η ∆/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.  
            Τα ελαιολιπαντικά και λοιπά υγρά που απαιτούνται για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιακών 
οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, 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.  
            Τα είδη των λιπαντικών ελαίων που πρόκειται να προµηθευτεί η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, 
καθώς και ελάχιστα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν είναι τα παρακάτω:  
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1. Πολύτυπο λιπαντικό, SAE 20W50, κατάλληλο για σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες οχηµάτων, 
που λειτουργούν σε απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας. Πρέπει να εξασφαλίζει µεγάλα διαστήµατα 
αλλαγής λιπαντικού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών και να εξασφαλίζουν 
υψηλά επίπεδα καθαρότητας και προστασία από φθορά.  
Πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές:  
ACEA E7, API CI-4  

 
2. Πολύτυπο λιπαντικό συνθετικό, SAE 10W40, κατάλληλο για σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες 
οχηµάτων EURO VI. Θα προστατεύει τον κινητήρα από φθορά και θα λιπαίνει άµεσα σε κρύο 
ξεκίνηµα.  
Πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές:  
ACEA E9, API CJ-4.  
 
3. Λάδι υδραυλικό, ISO 46.  
Πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές:  
- ISO 46, Denison HF-0 & HF-2, Vickers M-2950-S (Mobile), Vickers I-286-S (Stationary), DIN 
51524 pt2, ISO 11158 : 2009.  

 
4. Λάδι υδραυλικό, ISO 32.  
Πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές:  
- ISO 32, Denison HF-0 & HF-2, Vickers M-2950-S (Mobile), Vickers I-286-S (Stationary), DIN 
51524 pt2, ISO 11158:2009.  

 
5. Λάδι τιµονιού υψηλής ποιότητας (ATF C-4), κατάλληλο για υδραυλικά τιµόνια και για αυτόµατα 
κιβώτια ταχυτήτων. Πρέπει να παρέχει άµεση λίπανση µετά το ξεκίνηµα, να διαθέτει καλή αντοχή 
στην οξείδωση, να αποτρέπει την δηµιουργία αφρού, να προστατεύει από την σκουριά και την 
διάβρωση και να µειώνει την φθορά των τριβοµένων µερών παρατείνοντας την ζωή τους. Πρέπει 
επίσης να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν υδραυλικό υγρό.  
Πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές:  
- Allison C-4, ZF 04D 14A 17C, Dexron ll D.  

 
6. Γράσσο βάσεως σύµπλοκου λιθίου ενισχυµένο µε διθειούχο µολυβδαίνιο [MoS2], κατάλληλο 
για χρήση σε συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες, όπου απαιτείται η χρησιµοποίηση ενός γράσου που 
να αντέχει σε µεγάλα φορτία και πολύ υψηλές θερµοκρασίες, NLGI 3. Θερµοκρασίες λειτουργίας -
20ο C έως +120ο C.  
Πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές:  
-NLGI 3, DIN 51825, ASTM D-4950, ISO 6743/9.  
 
7. Γράσσο βάσεως σύµπλοκου λιθίου ενισχυµένο µε διθειούχο µολυβδαίνιο [MoS2], κατάλληλο 
για χρήση σε συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες, όπου απαιτείται η χρησιµοποίηση ενός γράσου που 
να αντέχει σε µεγάλα φορτία και πολύ υψηλές θερµοκρασίες, NLGI 3. Θερµοκρασίες λειτουργίας -
20ο C έως +120ο C.  
Πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές:  
-NLGI 3, DIN 51825, ASTM D-4950, ISO 6743/9.  
 
8. Πολύτυπο λιπαντικό SAE15W40 κατάλληλο για σύγχρονους κινητήρες DIESEL οχηµάτων 
EURO 5 και ειδικά για VOLVO FES (να υπερκαλύπτει την VOLVO VDS-3). Θα προστατεύει τον 
κινητήρα από φθορά και θα λιπαίνει άµεσα σε κρύο ξεκίνηµα. 
Πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές:  
-ACEA E7, API CI-4, VOLVO VDS-3.  
 
9. Βαλβολίνη SAE 80W90, πολλαπλών χρήσεων και εφαρµογών για κιβώτια  
ταχυτήτων, διαφορικά, άξονες και άλλων τµηµάτων των οχηµάτων.  
Πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές : API GL5  
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10. Λάδι υδραυλικό για JCB, κατάλληλο για αυτόµατα κιβώτια και υδραυλικά  
συστήµατα ισχύος.  
Πρέπει να καλύπτει τις προδιαγραφές του εργοστασιακού  
λιπαντικού JCB HP Universal ATF, JCB Standard:4000/2305  
Πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές:  
Dexron ATF Type IIE, III • Ford Mercon  
M931004 • Allison C-4 • C4-18741793 • Mercedes Benz 236.1,  
236.5 • MAN 339 type F • Voith DIWA (list G 607) • ZF TE-ML 02F, 03D,  
04D, 11B, 14A, 17C.  

 
            Όλα τα προς προµήθεια λιπαντικά, θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας και των κανονισµών, έστω και αν δεν 
περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα έκθεση προδιαγραφών. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα 
αποστολής δειγµάτων καυσίµων στο Γενικό Χηµείο του Κράτους µε σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας τους 
ως προς τις απαιτούµενες από τη νοµοθεσία προδιαγραφές.  

Τα παραπάνω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
                 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ   ΠΙΝΑΚΑ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Α. Ο υποψήφιος έλαβε γνώση 
των όρων και υποχρεώσεων της 
αριθµ. πρωτ……………………. 

Πρόσκλησης και δεσµεύεται ότι 
τους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 

 

 
 
 

ΝΑΙ 

 

Β. Ο υποψήφιος έλαβε γνώση 
των όρων και υποχρεώσεων των 
Τεχνικών Προδιαγραφών του 
Παραρτήµατος Α’ και 
δεσµεύεται ότι τους αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

 

 
 
 
 

…………………………………. 

(Ηµεροµηνία) 

 

 

 

…………………………………………… 

   (Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 
 

 

 

 

 

Οδηγίες συµπλήρωσης του πίνακα 
 

Ο προσφέρων είναι υποχρεωµένος να συµπληρώσει, τον  παραπάνω πίνακα συµµόρφωσης, έχοντας την απόλυτη 

ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει. Ακολουθεί η περιγραφή των στηλών του πινάκα 

συµµόρφωσης. 

 
 
 

Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ  

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 

υποχρεωτική για τον  προσφέροντα. Οι συγκεκριµένοι όροι θεωρούνται απαράβατοι µε  την παρούσα ∆ιακήρυξη, 

µε τους οποίους ο προσφέρων υποχρεούται να συµµορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως 

απαράβατους όρους απορρίπτονται ως µη αποδεκτές.  

 

Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει τη µορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΦΕΤ, ΕΤΟΥΣ 2022. 

 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

ΑΦΜ – ∆ΟΥ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ,  Τ.Κ ΠΟΛΗ Ε∆ΡΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ΦΑΞ  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 
 

α/α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙ∆ΟΥΣ:  

1. ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

% 

(αριθµητικώς και ολογράφως) 

 

1.1 
Πετρέλαιο Κίνησης 

CPV 09134200-9 

 

1.2 
Βενζίνη Αµόλυβδη 

CPV 09132100-4 

 

 

α/α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙ∆ΟΥΣ:  

2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

Προϋπολογισθείσα 

Τιµή χωρίς ΦΠΑ 

Προσφερόµενη 

Τιµή χωρίς ΦΠΑ 

2.1 
 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

(ΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ) 

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

CPV 09211000-1 7,00 

 
 

 2.2 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

(ΛΑ∆Ι ΚΙΝΗΤΗΡΑ)  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

CPV 09211000-1 6,00 

 

2.3 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΛΑ∆Ι 

Ο∆ΟΝΤΩΜΑΤΩΝ 

(ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ) 

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

CPV 09211000-1 5,505 
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2.4 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΛΑ∆Ι 

Ο∆ΟΝΤΩΜΑΤΩΝ 

(ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ)   

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

CPV 09211000-1 5,505 

 

2.5 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΛΙΠΟΣ 

(ΓΡΑΣΟ) 

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

CPV 09211000-1 4,505 

 

2.6 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΛΙΠΟΣ 

(ΓΡΑΣΟ)  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  

CPV 09211000-1 4,505 

 

 

                                                                                         

                                                                                                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

 
 

                                                                       ΣΦΡΑΓΙ∆Α - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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