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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
Ι. ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 
  ● CPV: 09134100-8 «πετρέλαιο ντίζελ» 
  ● CPV: 09135100-5 «πετρέλαιο θέρμανσης» 
  ● CPV: 09132100-4 «αμόλυβδη βενζίνη» 
 

ΟΜΑΔΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΛΙΤΡΑ ΤΙΜΗ  
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 
Α  

 
 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 
 

 
1 
 

 
Πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ) 

 
612.636,80 

 
1,080 

 
661.647,74 

   
2 
 

 
Βενζίνη αμόλυβδη 

 
68.000 

 
1,240 

 
84.320,00 

  
3 
 

 
Πετρέλαιο θέρμανσης 

 
25.201,61 

 
0,800 

 
20.161,29 

 
 

 
ΔΑΠΑΝΗ «ΟΜΑΔΑ Α» ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :   766.129,03 

ΦΠΑ 24% :   183.870,97 
ΔΑΠΑΝΗ «ΟΜΑΔΑ Α» ΜΕ ΦΠΑ :   950.000,00 

 
Β  

 
 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

  
1 
 

 
Πετρέλαιο θέρμανσης 

 
106.149,19 

 
0,800 

 
84.919,35 

 
 

 
ΔΑΠΑΝΗ «ΟΜΑΔΑ Β» ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :    84.919,35 

ΦΠΑ 24% :    20.380,65 
ΔΑΠΑΝΗ «ΟΜΑΔΑ Β» ΜΕ ΦΠΑ :  105.300,00 

 
Γ  

 
 Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

  
1 
 

 
Πετρέλαιο θέρμανσης 

 
101.874,19 

 
0,800 

 
81.499,35 

 
 

 
ΔΑΠΑΝΗ «ΟΜΑΔΑ Γ» ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :    81.499,35 

ΦΠΑ 24% :    19.559,85 
ΔΑΠΑΝΗ «ΟΜΑΔΑ Γ» ΜΕ ΦΠΑ :  101.059,20 

 
Δ  

 
 Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

  
1 
 

 
Πετρέλαιο θέρμανσης 

 
111.135,49 

 
0,800 

 
88.908,39 

 
 

  
ΔΑΠΑΝΗ «ΟΜΑΔΑ Δ» ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :    88.908,39 

ΦΠΑ 24% :    21.338,01 
ΔΑΠΑΝΗ «ΟΜΑΔΑ Δ» ΜΕ ΦΠΑ :  110.246,40 
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Ε  

 
 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

  
1 
 

 
Πετρέλαιο θέρμανσης 

 
10.400 

 
0,800 

 
8.320,00 

  
2 
 

 
Πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ) 

 
2.778,07 

 
1,080 

 
3.000,32 

  
3 
 

 
Βενζίνη αμόλυβδη 

 
1.919,354 

 
1,240 

 
2.380,00 

 
 

 
ΔΑΠΑΝΗ «ΟΜΑΔΑ Ε» ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :  13.700,32 

ΦΠΑ 24% :    3.288,08 
ΔΑΠΑΝΗ «ΟΜΑΔΑ Ε» ΜΕ ΦΠΑ :  16.988,40 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Ι) «ΟΜΑΔΕΣ Α-Β-Γ-Δ-Ε» ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :  1.035.156,45 
ΦΠΑ 24% :     248.437,55 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Ι) «ΟΜΑΔΕΣ Α-Β-Γ-Δ-Ε» ΜΕ ΦΠΑ :  1.283.594,00 

 
 
 
 
 
ΙΙ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ «ΟΜΑΔΑ ΣΤ» 
      CPV: 09211000-1 «λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα» 
 
 
Α/Α 

 
ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 

 
Ποσότητα 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ  
(ΕΥΡΩ) 

ΣΤ1 Λιπαντικό συνθετικό SAE 10W-40 για βενζινοκινητήρες σε δοχείο 
4 λίτρων 

400 λίτρα 5,00 2.000,00 

ΣΤ2 Λιπαντικό συνθετικό SAE 5W-40 για κινητήρες σε δοχείο 4 
λίτρων 

400 λίτρα 6,00 2.400,00 

ΣΤ3 Λιπαντικό συνθετικό SAE 10W-40 για πετρελαιοκινητήρες σε 
δοχείο 4 λίτρων 

1200 λίτρα 4,50 5.400,00 

ΣΤ4 Ορυκτέλαιο SAE 15W-40 για πετρελαιοκινητήρες σε δοχείο 4 
λίτρων 

1200 λίτρα 3,50 4.200,00 

ΣΤ5 Ορυκτέλαιο SAE 20W-50 για πετρελαιοκινητήρες σε δοχείο 4 
λίτρων 

600 λίτρα 4,00 2.400,00 

ΣΤ6 Λιπαντικό SAE 30W για χωματουργικά μηχανήματα σε δοχείο > 
12 λίτρων 

200 λίτρα 4,00 800,00 

ΣΤ7 Λιπαντικό SAE 10W για χωματουργικά μηχανήματα σε δοχείο > 
12 λίτρων 

200 λίτρα 4,00 800,00 

ΣΤ8 Λιπαντικό ATF για υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης & σανζμάν σε 
δοχείο > 12 λίτρων 

200 λίτρα 4,00 800,00 

ΣΤ9 Λιπαντικό ISO 46 υδραυλικό σε δοχείο > 12 λίτρων 3000 λίτρα 2,00 6.000,00 
ΣΤ10 Λιπαντικό ISO 68 υδραυλικό σε δοχείο > 12 λίτρων 6000 λίτρα 2,00 12.000,00 
ΣΤ11 Αντιψυκτικό διάλυμα παραφλού αιθυλενογλυκόλης -15 οC σε 

δοχείο > 12 λίτρων 
1500 λίτρα 1,80 2.700,00 

ΣΤ12 Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο υγρό αιθυλενογλυκόλης σε δοχείο 4 
λίτρων 

600 λίτρα 3,50 2.100,00 

ΣΤ13 Γράσο ασβεστίου σε δοχείο 4kg 600 kg 4,00 2.400,00 
ΣΤ14 Γράσο λιθίου σε δοχείο 4kg 500 kg 4,50 2.250,00 
ΣΤ15 AD-BLUE διάλυμα ουρίας σε δοχείο ≥ 10 λίτρων 3000 λίτρα 1,80 5.400,00 
ΣΤ16 Βαλβολίνη SAE 80W-90 σε δοχείο > 12 λίτρων 500 λίτρα 4,00 2.000,00 
ΣΤ17 Λιπαντικό αλυσίδας αλυσοπρίονου σε δοχείο > 12 λίτρων 200 λίτρα 3,00 600,00 
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ΣΤ18 Λιπαντικό μίξης δίχρονων κινητήρων 2Τ συνθετικής τεχνολογίας 
σε δοχείο 1 λίτρου 

250 λίτρα 5,00 1.250,00 

ΣΤ19 Λιπαντικό SAE 10W-30 διαφορικού με εμβαπτιζόμενα φρένα σε 
δοχείο > 4 λίτρων 

275 λίτρα 3,4604 951,61 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΙΙ) «ΟΜΑΔΑ ΣΤ» ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :  56.451,61 

ΦΠΑ 24% :  13.548,39 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΙΙ) «ΟΜΑΔΑ ΣΤ» ΜΕ ΦΠΑ :  70.000,00 

 
 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ι)+(ΙΙ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 1.091.608,06 
ΦΠΑ 24%:    261.985,94 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ι)+(ΙΙ) ΜΕ ΦΠΑ: 1.353.594,00 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                Μυτιλήνη, Σεπτέμβριος 2017 
                                                                                           ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 

        Ο Συντάξας                                           Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
 
 
  Γρηγόριος Κυριάκης                                                          Γεώργιος Αλεξίου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 
 
 
 

Άρθρο 1° - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
  Η παρούσα συγγραφή περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους, σε συνδυασμό με τους 
υπόλοιπους όρους της διακήρυξης, θα εκτελεσθεί η ζητούμενη προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών. 
 
 

Άρθρο 2° - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  Ο διαγωνισμός και η προμήθεια θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες 
αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη και ειδικότερα, σύμφωνα με: 

1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. τις διατάξεις του Ν.3861/2010 ΦΕΚ 112 Α’/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» 

3. τις διατάξεις του Ν.4013/2011 ΦΕΚ 204 Α’/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

4. το άρθρο 4 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 240 Α’/12-12-2012 που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18 Α’/25-01-
2013 

5. τις διατάξεις του Ν.4155/2013 ΦΕΚ 120 Α’/29-05-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

6. τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

7. τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 
& Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης» 

8. τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1924) Απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας & Ανάπτυξης Δημοσίων Συμβάσεων «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

9. τις διατάξεις του άρθρου 4 της από 12-12-2012 ΦΕΚ Α’ 240 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Εσωτερικών - Προμήθειες ΟΤΑ α’ 
και β’ βαθμού», που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 ΦΕΚ Α’ 18, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 
του Ν.4257/2014 

10. τις διατάξεις του Ν.3054/2002 ΦΕΚ 230 Α’/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και 
άλλες διατάξεις» και 

11. τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006 ΦΕΚ 33 Α’/14-02-2006 «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής 
Ενεργειακής Στρατηγικής - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». 

 
 

Άρθρο 3° - ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
  Ο ανάδοχος της προμήθειας, για κάθε ομάδα του διαγωνισμού, υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων 
διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, εκτός του ΦΠΑ. 
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Άρθρο 4° - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Κατά την παραλαβή των καυσίμων, αυτά θα είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά 

διυλιστήρια. Επίσης, (α) το πετρέλαιο DIESEL (κίνησης & θέρμανσης) πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες 
προσμίξεις και από νερό. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη πετρέλαιου κίνησης με πετρέλαιο 
θέρμανσης και το αντίστροφο και (β) η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές 
(ΕΛΔΑ). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάμιξή της με βενζίνη σούπερ ή νερό ή πετρέλαιο. 
 
 

Άρθρο 5° - ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
  Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο είναι 
απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων ειδών θα 
αναγράφονται στα πιστοποιητικά και στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. 
 
 

Άρθρο 6° - ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
  Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού. Η τελική επιλογή αναδόχου, όσο αφορά στα καύσιμα των ομάδων Α, Β, Γ, Δ και Ε θα γίνει με 
κριτήριο την, κατά τμήμα - ομάδα, πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 
της τιμής, δηλαδή το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%), για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας του 
διαγωνισμού, ξεχωριστά, σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης 
έκαστου είδους καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. 
Λέσβου, με την έκδοση εβδομαδιαίου δελτίου τιμών, ενώ όσο αφορά στα λιπαντικά της ομάδας ΣΤ το κριτήριο 
επιλογής αναδόχου θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της 
τιμής, για το σύνολο των ειδών της. 
 

Άρθρο 7ο - ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
  Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί για την καλή ποιότητα των παραδιδόμενων καυσίμων για έξι (6) 
μήνες τουλάχιστον. Στο χρονικό αυτό διάστημα ο προμηθευτής θα έχει υποχρέωση δωρεάν αντικατάστασης 
της παραδοθήσας ποσότητας των καυσίμων, σε περίπτωση που διαπιστωθεί αλλοίωση της ποιότητας αυτών. 
Στα ανωτέρω δεν συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση όπου η Αναθέτουσα Αρχή αποθήκευσε το καύσιμο σε μη 
προβλεπόμενα δοχεία - δεξαμενές και η αλλοίωση της ποιότητας προήλθε από υπαιτιότητα της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

 
 

Άρθρο 8° - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
  Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ο ανάδοχος θα ενημερώσει την Αναθέτουσα 
Αρχή για τις ενέργειες που θα πραγματοποιήσει προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια. Εάν κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της προμήθειας προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται 
ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. 
  Ο ανάδοχος θα αναλάβει με δικά του έξοδα την αποστολή των καυσίμων, στις ποσότητες που αναφέρονται 
σε έκαστη σύμβαση. 
  Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 
εκτέλεση της προμήθειας. 
  Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 
ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της. 
  Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο της προμήθειας σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 9° - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
  Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά των καυσίμων και των λιπαντικών, μέχρι 
την παράδοσή τους. 
 
 



“Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού και λιπαντικών Δήμου Λέσβου” 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

6

Άρθρο 10° - ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 
  Ο προμηθευτής υποχρεούται, κατά την κατάθεση της προσφοράς του, να συμπεριλάβει πλήρη τεχνική 
περιγραφή και όλα τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια, για την αξιολόγηση της προσφοράς του.  
  Τα κατατιθέμενα τεχνικά φυλλάδια πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο 
πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και δημοσίου) του ενδιαφέροντός 
του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα ή δεν 
περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια, πρέπει να κατατίθεται σχετική βεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος, επίσημα μεταφρασμένη ή/και επίσημες βεβαιώσεις ή άλλα 
επίσημα έγγραφα από τον κατασκευαστή και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους. Προσφορές 
που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 

 
 

Άρθρο 11° - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
  Ο ανάδοχος της προμήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, η 
οποία τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις, κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα 
υπογραφεί. 
  Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το ελληνικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες 
περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των 
συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα 
μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς 
ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 
 

Άρθρο 12° -  ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
  Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο, φυσικό ή νομικό, πρόσωπο εν’ όλω ή εν μέρει στα 
δικαιώματα ή υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τις συμβάσεις, οι οποίες θα συνυπογραφούν με το 
Δήμο Λέσβου και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, ούτε του επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή όλης της υπογραφείσας 
σύμβασης σε οποιονδήποτε τρίτο. 

 
 

Άρθρο 13° - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
  Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δηλώσουν αναλυτικά, στο φάκελο τεχνικής προσφοράς τους, τη συμμόρφωση ή 
απόκλιση των προσφερομένων ειδών, σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
μελέτης και της διακήρυξης. 
  Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους προμηθευτές να συμπληρώσουν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
ή να παρέχουν σχετικές διευκρινίσεις για αυτά, καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των 
προσφορών. 
  Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλάβουν την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε 
άλλη αρχή, εφόσον απαιτηθεί, για την απαλλαγή του δήμου από δασμούς κλπ. 
  Τυχόν αναφορά σε συγκεκριμένες ονομασίες προϊόντος νοείται, έστω κι αν εκ παραδρομής δεν αναφέρεται, 
ότι αφορά σε όλα τα ισοδύναμα προϊόντα αυτού. 
 
 
 
                                                                                Μυτιλήνη, Σεπτέμβριος 2017 
                                                                                           ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 

        Ο Συντάξας                                           Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
 
 
  Γρηγόριος Κυριάκης                                                          Γεώργιος Αλεξίου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο :  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
  Ο Δήμος Λέσβου για τις ίδιες λειτουργικές ανάγκες, αλλά και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, πρόκειται να προβεί στην 
προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) και λιπαντικών. 
  Σκοπός της προμήθειας είναι η εξασφάλιση των καυσίμων κίνησης όλων των οχημάτων, των μεταφορικών 
μέσων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, των καυσίμων θέρμανσης 
όλων των δημοτικών κτιρίων (σχολείων, παιδικών σταθμών, δημοτικών θεάτρων, δημοτικών καταστημάτων 
κλπ.) και τέλος των λιπαντικών συντήρησης και λειτουργίας των οχημάτων, των μεταφορικών μέσων και των 
μηχανημάτων έργου του Δήμου Λέσβου. 
  Αναλυτικά, τα υπό προμήθεια είδη και οι ποσότητες αυτών εμφανίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 
παρούσας. Όλα τα είδη νοούνται παραδοτέα έτοιμα προς χρήση. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο :  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
  Στόχος των τεχνικών προδιαγραφών είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής, 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες, τους κανόνες της επιστήμης και της 
τέχνης κλπ, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη από τους διαγωνιζόμενους (προσφέροντες). 
  Οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και οι προϋποθέσεις που πρέπει 
να πληρούν όλοι οι διαγωνιζόμενοι είναι οι ακόλουθες. 
 

Ι. Υγρά καύσιμα 
Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης, για τον Δήμο Λέσβου και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, 

πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνης των καυσίμων τα οποία παράγονται από τα κρατικά διυλιστήρια. 
Το πετρέλαιο DIESEL (κίνησης & θέρμανσης) πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις και από 

νερό. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη πετρελαίου κίνησης με πετρέλαιο θέρμανσης και το 
αντίστροφο. 

Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛΔΑ). Σε καμία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται η ανάμιξή της με βενζίνη σούπερ ή νερό ή πετρέλαιο. 

Tονίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα, ώστε να 
ελέγχεται τόσο η ποιότητα, όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές, στο Γενικό Χημείο του 
Κράτους. 

Η ισχύουσα νομοθεσία για τις προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου των καυσίμων έχει ως εξής. 
 

 ◊ Βενζίνη αμόλυβδη premium (RON/MON 95/85) 
Κ.Υ.Α. Αρ. 510/2004, ΦΕΚ 872 Β’/2006 
Κ.Υ.Α. Αρ. 513/2004, ΦΕΚ 1149 Β’/2005 
Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β’/2012 
 

 ◊ Πετρέλαιο κίνησης 
Κ.Υ.Α. Αρ. 513/2004, ΦΕΚ 1149 Β’/2005 
Κ.Υ.Α. Αρ. 514/2004, ΦΕΚ 1490 Β’/2006 
Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β’/2012 
 

 ◊ Πετρέλαιο θέρμανσης 
Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β’/2012 
Κ.Υ.Α. Αρ. 467/2002, ΦΕΚ 1531 Β’/2003 
Κ.Υ.Α. Αρ. 468/2002, ΦΕΚ 1273 Β’/2003 
Κ.Υ.Α. Αρ. 284/2006, ΦΕΚ 1736 Β’/2007 
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   Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να πληρούν όλα τα είδη 
καυσίμων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού. 
 

ΙΙ. Λιπαντικά 
Η παρούσα περιγραφή αφορά την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες συντήρησης και λειτουργίας των 

οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου Λέσβου. 
Τα προϊόντα θα είναι καινούργια, σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών και πρέπει να διέπονται από τους 

ισχύοντες νόμους, διατάξεις και κανονισμούς, ούτως ώστε να αποτρέπουν την πρόκληση κινδύνων επί της 
ανθρώπινης ζωής ή την πρόκληση ζημιών υλικών εγκαταστάσεων. 

Θα είναι υψηλής αντοχής, με διάρκεια ζωής 5.000 χιλιόμετρα τουλάχιστο. 
Κάθε προσφερόμενο είδος πρέπει να είναι άριστης κατασκευής, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς 

προδιαγραφές, οι οποίες εξασφαλίζουν την ασφαλή, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία στις συνθήκες της 
χώρας μας και ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. 

Ειδικότερα, τα υλικά θα ακολουθούν τις παρακάτω ελάχιστες ζητούμενες προδιαγραφές. Οι διαγωνιζόμενοι 
θα πρέπει να συμπληρώσουν ανάλογο αναλυτικό έντυπο προδιαγραφών, το οποίο θα συνοδεύει την τεχνική 
τους προσφορά. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1 Λιπαντικό συνθετικό SAE 10W-40 για 

βενζινοκινητήρες 
ACEA A3/B4, API SM/CF 

2 Λιπαντικό συνθετικό SAE 5W-40 για κινητήρες ACEA A3/B4, API SM/CF 
3 Λιπαντικό συνθετικό SAE 10W-40 για 

πετρελαιοκινητήρες 
ACEA E7/Β4, API CI-4 

4 Ορυκτέλαιο SAE 15W-40 για πετρελαιοκινητήρες ACEA E7/Β4, API CI-4 
5 Ορυκτέλαιο SAE 20W-50 για πετρελαιοκινητήρες ACEA E7/Β4, API CI-4 
6 Λιπαντικό SAE 30W για χωματουργικά 

μηχανήματα 
API CF/CF-2, CATERPILLAR TO-4, GM ALLISON C-4 

7 Λιπαντικό SAE 10W για χωματουργικά 
μηχανήματα 

API CF/CF-2, CATERPILLAR TO-4, GM ALLISON C-4 

8 Λιπαντικό ATF για υδραυλικό σύστημα 
διεύθυνσης & σανζμάν 

DEXRON IΙ, CATERPILLAR TO-2 

9 Λιπαντικό ISO 46 υδραυλικό DIN 51524 PART-2 HLP, ISO6743/4 CLASS 
10 Λιπαντικό ISO 68 υδραυλικό DIN 51524 PART-2 HLP, ISO6743/4 CLASS 
11 Αντιψυκτικό διάλυμα παραφλού 

αιθυλενογλυκόλης -15 οC 
AFNOR NF R15-601, ASTMD 3306 

12 Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο υγρό 
αιθυλενογλυκόλης 

SAE J-1034, AFNOR NF R15-601, ASTM 3306 

13 Γράσο ασβεστίου NLGI-2: KL2E-10 
14 Γράσο λιθίου NLGI-2: KR2K-25 
15 AD-BLUE διάλυμα ουρίας ISO 22241 DIN 70070 
16 Βαλβολίνη SAE 80W-90 API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342 
17 Λιπαντικό αλυσίδας αλυσοπρίονου RUSTPROOF 
18 Λιπαντικό μίξης δίχρονων κινητήρων 2Τ 

συνθετικής τεχνολογίας 
ΑΚΑΠΝΟ, API TC-W3 

19 Λιπαντικό SAE 10W-30 διαφορικού με 
εμβαπτιζόμενα φρένα 

API GL-4, GM ALLISON C-4 

 
Εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε ελάττωμα σε κάποιο από τα παραλαμβανόμενα υλικά, ο προμηθευτής θα 

υποχρεωθεί χωρίς αντιρρήσεις να παραλάβει το προβληματικό υλικό και να το αντικαταστήσει με άλλο όμοιο. 
Όλα τα παραπάνω απαιτούμενα στοιχεία θα περιλαμβάνονται στα σχετικά έντυπα των εργοστασίων 

κατασκευής, από τα οποία κατά σαφή τρόπο θα προσδιορίζονται τα στοιχεία αυτά, καθώς και οι απαραίτητες 
οδηγίες για την ασφαλή χρήση και τον έλεγχο των υλικών γενικά. 

Τα παραπάνω στοιχεία και πληροφορίες είναι υποχρέωση και ευθύνη του διαγωνιζόμενου να παραδοθούν 
στο δήμο, εφόσον ζητηθούν από το αρμόδιο για την προμήθεια όργανο της υπηρεσίας. 
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Εναρμόνιση με προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα υλικά πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν 
τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Η πιστοποίηση της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές ασφαλείας θα πραγματοποιείται με την 
προσκόμιση δήλωσης πιστότητας και πιστοποιητικού ελέγχου πρωτοτύπου, από αναγνωρισμένο κέντρο 
ελέγχου χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αυτά ζητηθούν από το αρμόδιο για την προμήθεια όργανο 
της υπηρεσίας. 

 

●  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Για την απόδειξη των ανωτέρω κάθε διαγωνιζόμενος θα περιλάβει στην προσφορά του υπεύθυνη δήλωση, 
όπου θα αναφέρει ρητά ότι: 

α) τα προσφερόμενα υλικά είναι κατασκευής του εργοστασίου « ......... », καινούργια, αμεταχείριστα και 
απολύτως σύμφωνα με τις προδιαγραφές των οχημάτων-μηχανημάτων για τα οποία προορίζονται, δεσμεύομαι 
να αποδεικνύω τη καταλληλότητα οιουδήποτε εξ αυτών (εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία) με προσκόμιση 
πιστοποιητικού ελέγχου πρωτοτύπου από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

β) τα προσφερόμενα υλικά πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη 
ατυχημάτων και για την προστασία του περιβάλλοντος. Για απόδειξη του ανωτέρω τα προσφερόμενα υλικά θα 
φέρουν σήμανση CE, εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες 
οδηγίες. Οι κατασκευαστές των υλικών είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001 και είμαι σε θέση να προσκομίσω 
το αντίστοιχο πιστοποιητικό σε οιαδήποτε περίπτωση μου ζητηθεί, 

γ) θα προσκομίσω δείγμα των προσφερομένων υλικών πριν την παραγγελία, εφόσον αυτό απαιτηθεί από 
την υπηρεσία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, είμαι σε θέση να προσκομίσω τεχνικό φυλλάδιο του εκάστοτε 
είδους, το οποίο να περιέχει τα χαρακτηριστικά του και οδηγίες ασφαλούς χρήσης και λειτουργίας, 

δ) τα προσφερόμενα υλικά έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους με την επιφύλαξη της ορθής 
αποθήκευσης και χρήσης τους και σε περίπτωση αλλοίωσής τους υποχρεούμαι σε άμεση αντικατάστασή τους. 

 

 

 
                                                                                Μυτιλήνη, Σεπτέμβριος 2017 
                                                                                           ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 

        Ο Συντάξας                                           Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
 
 
  Γρηγόριος Κυριάκης                                                          Γεώργιος Αλεξίου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

  Η παρούσα έκθεση αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου και των 
Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, καθώς και την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου, για το οικονομικό 
έτος 2018, όπως προδιαγράφεται αναλυτικά στην Συγγραφή Υποχρεώσεων και στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
  Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των ενός εκατομμυρίου 
τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (€ 1.353.594,00) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εκ των οποίων 1.091.608,06 ευρώ είναι για την προμήθεια και 261.985,94 
ευρώ είναι για ΦΠΑ 24%. 
  Η προμήθεια διαιρείται σε έξι (6) διακριτές επί μέρους ομάδες, ως ακολούθως. 
◊  ΟΜΑΔΑ Α: Υγρά καύσιμα Δήμου Λέσβου. 
◊  ΟΜΑΔΑ Β: Υγρά καύσιμα Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου. 
◊  ΟΜΑΔΑ Γ: Υγρά καύσιμα Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου. 
◊  ΟΜΑΔΑ Δ: Υγρά καύσιμα Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου. 
◊  ΟΜΑΔΑ Ε: Υγρά καύσιμα Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου. 
◊  ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Λιπαντικά Δήμου Λέσβου. 
  Η χρηματοδότηση της δαπάνης για τις ομάδες Α και ΣΤ θα γίνει από τα τακτικά και ανταποδοτικά έσοδα του 
Δήμου Λέσβου και συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό ο.ε. 2018, βαρύνοντας τις πιστώσεις στους Κωδικούς 
Εξόδων (ΚΑΕ), όπως θα διαμορφωθούν μετά την ψήφισή του από το Δ.Σ. Λέσβου. 
  Η χρηματοδότηση της δαπάνης προμήθειας για τις υπόλοιπες ομάδες του διαγωνισμού θα έχει ως εξής. 
● ΟΜΑΔΑ Β: από τα τακτικά έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου, 
συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό ο.ε. 2018, βαρύνοντας τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κωδικό 
Εξόδων (ΚΑΕ) 15.6643. 
● ΟΜΑΔΑ Γ: από την επιχορήγηση των ΚΑΠ που λαμβάνει το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου. 
● ΟΜΑΔΑ Δ: από την επιχορήγηση των ΚΑΠ που λαμβάνει το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου. 
● ΟΜΑΔΑ Ε: από τα τακτικά έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου, 
συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό ο.ε. 2018, βαρύνοντας τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κωδικό 
Εξόδων (ΚΑΕ) 15.6643. 
  Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού. Η τελική επιλογή αναδόχου, όσο αφορά στα καύσιμα των ομάδων Α, Β, Γ, Δ και Ε θα γίνει με 
κριτήριο την, κατά ομάδα, πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της 
τιμής, δηλαδή το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%), για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας του 
διαγωνισμού, ξεχωριστά, σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης 
έκαστου είδους καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. 
Λέσβου, με την έκδοση εβδομαδιαίου δελτίου τιμών, ενώ όσο αφορά στα λιπαντικά της ομάδας ΣΤ το κριτήριο 
επιλογής αναδόχου θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της 
τιμής, για το σύνολο των ειδών της. 
 

                                                                                Μυτιλήνη, Σεπτέμβριος 2017 
                                                                                           ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
        Ο Συντάξας                                           Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
 
 
  Γρηγόριος Κυριάκης                                                          Γεώργιος Αλεξίου 


