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ΘΕΜΑ: Προµήθεια λι̟αντικών ελαιών και χηµικών ̟ρόσθετων του ∆ήµου Χανίων 
 
  

                                             Ο ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

  

Έχοντας υ̟όψη: 

 

 Τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) “Μεταρρύθµιση του θεσµικού 
̟λαισίου της Το̟ικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής – 
Βελτίωση της οικονοµικής και ανα̟τυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του ̟λαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - 
Ρυθµίσεις για την α̟οτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε 
την α̟ονοµή ιθαγένειας και την ̟ολιτογράφηση - Λοι̟ές διατάξεις αρµοδιότητας Υ̟ουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.” 

 Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α' «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, 
̟ροµηθειών και υ̟ηρεσιών  (̟ροσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της 
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ 114/Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων».  

 Την ̟αρ.10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016 στις ο̟οίες ̟ροβλέ̟εται ότι «Κατά ̟αρέκκλιση α̟ό τα 
̟ροβλε̟όµενα στις ̟αραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές µ̟ορούν να αναθέτουν συµβάσεις για µεµονωµένα 
τµήµατα κατά τις διατάξεις του ̟αρόντος Βιβλίου, λαµβάνοντας υ̟όψη την εκτιµώµενη αξία µόνο του τµήµατος, 
εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι µικρότερη α̟ό 80.000 ευρώ για ̟ροµήθειες ή υ̟ηρεσίες ή α̟ό 1.000.000 ευρώ 
για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τµηµάτων ̟ου ανατίθενται µε αυτόν τον τρό̟ο, δεν υ̟ερβαίνει το 20 % 
της συνολικής αξίας όλων των τµηµάτων στις ο̟οίες έχει διαιρεθεί το ̟ροτεινόµενο έργο, η ̟ροτεινόµενη 
α̟όκτηση οµοιογενών αγαθών ή η ̟ροτεινόµενη ̟αροχή υ̟ηρεσιών.» 

 Την υ̟΄αριθµό 307/2019 Α̟όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χανίων. 

 Τον ̟ροϋ̟ολογισµού του ∆ήµου Χανίων για το οικονοµικού έτους 2019, ̟ου ̟ροβλέ̟ει ̟ίστωση  
στους Κ.Α. 10-6644.001,20-6641.003,30-6641.006,35-6641.005,35-6644.002.   

 Την µελέτη της ̟ροµήθειας, ό̟ως αυτή έχει συνταχθεί α̟ό το τµήµα ∆ιαχείρισης Ε̟ισκευής και 
Συντήρησης Οχηµάτων της ∆/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου Καθαριότητας.   

 Τις υ̟΄αριθµό Α-526/2019, Α-527/2019, Α-528/2019, Α-529/2019, Α-530/2019 Α̟οφάσεις Ανάληψης 
Υ̟οχρέωσης ̟ου εγκρίνουν τη δα̟άνη, δεσµεύουν και διαθέτουν ̟ίστωση  για την ̟ροµήθεια 
Λι̟αντικών για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών του ∆ήµου. 

 Την υ̟΄αριθµό 33022/2019 Α̟όφαση ∆ηµάρχου Χανίων. 

 Την υ̟’ αριθµ. 282/01-09-2018 Α̟όφαση ∆ηµάρχου Χανίων ̟ερί ορισµού Αντιδηµάρχων και 
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων. 

 Τις  ανάγκες του ∆ήµου Χανίων  ̟ου ε̟ιβάλουν την ανωτέρω δα̟άνη. 
 



 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  

 
να υ̟οβάλετε την οικονοµική ̟ροσφορά σας για την «Προµήθεια λι̟αντικών ελαιών και χηµικών ̟ρόσθετων 
του ∆ήµου Χανίων» συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 24.421,80€ συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (24%) 
σύµφωνα µε την µελέτη ̟ου έχει συντάξει τµήµα ∆ιαχείρισης Ε̟ισκευής και Συντήρησης Οχηµάτων της 
∆/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου Καθαριότητας και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας 
̟ρόσκλησης, ως εξής:   
 

Φορέας Προµήθειας: ∆ήµος Χανίων 

Οµάδα Λ1 (Λι̟αντικά οχηµάτων ∆ ΧΑΝΙΩΝ) 

αα Είδος 
Ποσότητα 
(L) 

Τιµή ανά 
µονάδα 
µέτρησης 

Προϋ̟ολογισµός 

1 

Υ̟ερυψηλής α̟όδοσης (SHPD) ̟ολύτυ̟ο λι̟αντικό 
Πετρελαιοκινητήρων- Βενζινοκινητήρων µε 
διαβάθµιση ιξώδους κατά SAE: 20W-50  
ACEA: E7/A3/B3/B4,  
API: CI-4/CH-4/SJ MB 228.3, MAN Μ3275, VOLVO 
VDS-3, VDS-2 

1.400,00 2,4 3.360,00 € 

2 

Συνθετικό λι̟αντικό κινητήρων 10W-40 για τους 
σύγχρονους ““Euro 4, 5 & 6” ̟ετρελαιοκινητήρες  
ACEA: E7/E6/E4,  
API: CI-4, MB-Approval 228.51, MAN M3477 / M 
3271-1, Volvo VDS-3 Approval, 

1.500,00 3,9 5.850,00 € 

3 

Λι̟αντικό υδραυλικών συστηµάτων ρευστότητας 68 
κατά ISO µε ενισχυµένη θερµική σταθερότητα και 
̟ολύ καλή αντι̟ηκτική δύναµη, µε άριστες 
α̟ογαλακτο̟οιητικές, αντιαφριστικές, 
αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες µε µεγάλη 
αντοχή σε υψηλές ̟ιέσεις. Να είναι σύµφωνα µε τις 
̟ροδιαγραφές / εγκρίσεις  
DIN 51524, Part 2 HLP Type 

1.400,00 1,7 2.380,00 € 

4 

Λι̟αντικό υδραυλικών συστηµάτων ρευστότητας 46 
κατά ISO µε ενισχυµένη θερµική σταθερότητα και 
̟ολύ καλή αντι̟ηκτική δύναµη, µε άριστες 
α̟ογαλακτο̟οιητικές, αντιαφριστικές, 
αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες µε µεγάλη 
αντοχή σε υψηλές ̟ιέσεις. Να είναι σύµφωνα µε τις 
̟ροδιαγραφές / εγκρίσεις  
DIN 51524, Part 2 HLP Type 

400,00 1,8 720,00 € 

5 

AD BLUE / AUS 32 σύµφωνα µε DIN 70070, 
Πρόσθετο για Σύστηµα Ε̟ιλεκτικής Κατάλυσης  
(Το ̟ροϊόν θα ̟αραδοθεί τµηµατικά και ̟ρέ̟ει να 
έχει ηµεροµηνία ̟αραγωγής το µέγιστο έως δύο µήνες 
̟ριν την ̟αράδοσή του) 

1.250,00 1 1.250,00 € 

6 

Λάδι αξόνων και διαφορικών ̟εριορισµένης 
ολίσθησης (ισοδύναµο - ενδεικτικού τύ̟ου JCB 
Special Gear Oil HP plus) API GL-4, Alison C4, 
Caterpilar TO2 - βαλβολίνες ειδικές για JCB. 

200,00 4 800,00 € 

7 
Συνθετικό λι̟αντικό κινητήρων 10W30 µέσης τέφρας 
για ̟ετρελαiοκινητήρες βαρέου τύ̟ου API CJ-4 
ACEA E7/E9 MAN M 3275 VOLVO VDS-4 

200,00 4,5 900,00 € 



8 

Συµ̟υκνωµένο αντιψυκτικό G-12 για το κύκλωµα 
ψύξης των σύγχρονων κινητήρων υψηλής α̟όδοσης 
̟ου να ̟αρέχει αντιθερµική και αντιδιαβρωτική 
̟ροστασία µακράς διαρκείας τουλάχιστον α̟ό -15°C 
σε διάλυση µε νερό. Να καλύ̟τει τις ̟ροδιαγραφές BS 
6580:2010, AFNOR R15-601, ASTM D3306, SAE J1034 
και να είναι κατάλληλο για χρήση σε ο̟οιαδή̟οτε 
µηχανή εσωτερικής καύσης α̟ό αλουµίνιο ή 
χυτοσίδηρο ή και τα δύο καθώς και σε ψυκτικά 
συστήµατα κατασκευασµένα α̟ό αλουµίνιο ή 
κράµατα χαλκού. Είναι ελεύθερο α̟ό φωσφορικά, 
νιτρικά και ̟υριτικά. Αραιώνεται µε νερό (40% µε 
50% ̟ερί̟ου). 

200,00 3,5 700,00 € 

9 

Λι̟αντικό 10W ειδικά σχεδιασµένο για χρήση σε 
υδραυλικά συστήµατα, συστήµατα µετάδοσης 
κίνησης, διαφορικά, συµ̟λέκτες και τελικές 
µεταδόσεις των εκτός δρόµου µηχανηµάτων. 
(ισοδύναµο - ενδεικτικού τύ̟ου JCB Transmission 
Fluid EP 10W) Καλύ̟τει τις ̟ροδιαγραφές 
CATERPILLAR TO-4. ALLISON C-4 

200,00 3,5 700,00 € 

10 

Βαλβολίνη Νο 75W-90, API GL5. Πολύτυ̟ο 
Λι̟αντικό Οδοντωτών Τροχών (Βαλβολίνες) 
συνθετικό µε διαβάθµιση ιξώδους κατά SAE 75W-90 
και κατηγοριο̟οίηση API GL5. 

400,00 4,5 1.800,00 € 

11 Υγρό φρένων τύ̟ου DOT 4- SAE J 1703. 90,00 5,5 495,00 € 

12 
Λάδι µίξης ̟ρωτογενές για δίχρονους κινητήρες. 
Προδιαγραφές: 2 Τ mix ̟ρωτογενές API TC (για µίξη 
µε καύσιµο-για φορητό ξυλοκο̟τικό µηχάνηµα). 

200,00 3,7 740,00 € 

  Σύνολο  19.695,00 € 

  ΦΠΑ 24,00% 4.726,80 € 

  Σύνολο  24.421,80 € 

 

Γενικά τα ανωτέρω λι̟αντικά / χηµικά θα ̟αραδοθούν σε συσκευασία βαρελιού ή/και µ̟ιτονιού. 

Ειδικότερα: 

• Tο «λι̟αντικό υδραυλικών συστηµάτων ρευστότητας 68 κατά ISO» θα ̟αραδοθεί σε συσκευασία 

βαρελιού, µ̟ορεί όµως να ̟αραδοθεί και σε δεξαµενή του 1 κµ εάν αυτό ζητηθεί α̟ό τον ∆ήµο 

Χανίων. 

• Το «̟ρόσθετο για σύστηµα ε̟ιλεκτικής κατάλυσης AD BLUE / AUS 32» ̟ρέ̟ει να ̟αραδοθεί σε 

συσκευασία µ̟ιτονιού 10λτ. Καθώς η µέση διάρκεια (ωφέλιµης) ζωής του είναι δώδεκα (12) µήνες σε 

βέλτιστες συνθήκες α̟οθήκευσης (~T = 25 o C), θα ̟αραδοθεί τµηµατικά και έκαστη ̟αρτίδα 

̟ροϊόντος ̟ρέ̟ει να έχει ηµεροµηνία ̟αραγωγής το µέγιστο έως δύο (2) µήνες ̟ριν την ̟αράδοσή 

του. 

• Το «Υγρό φρένων τύ̟ου DOT 4- SAE J 1703.» ̟ρέ̟ει να ̟αραδοθεί σε συσκευασία µ̟ιτονιού 1 λτ. 

 
Οι αναφερόµενες ̟οσότητες, των υ̟ό ̟ροµήθεια ειδών, είναι ενδεικτικές και ο ∆ήµος Χανίων δεν είναι 
υ̟οχρεωµένος να καταναλώσει όλες τις αναφερόµενες ̟οσότητες των υ̟ό ̟ροµήθεια ειδών. 
 
Αναλυτική ̟εριγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στην  
µελέτη ̟ου συντάχθηκε α̟ό το Τµήµα ∆ιαχείρισης, Ε̟ισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του ∆ήµου Χανίων και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος της 
̟αρούσας. 
 



Οι συµµετέχοντες υ̟οψήφιοι ̟ροµηθευτές, µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν,  για το σύνολο της ̟αρα̟άνω 

̟ροµήθειας. Η ̟ροσφορά, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, ̟ρέ̟ει να καλύ̟τει όλα τα είδη και τις ̟οσότητες των ̟ρος 

̟ροµήθεια ειδών. Εναλλακτικές ̟ροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.  

Στην τιµή ̟εριλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υ̟έρ τρίτων ως και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση ̟ου θα ισχύει κατά 

την ηµέρα της δηµο̟ράτησης, εκτός α̟ό τον αναλογούντα Φ.Π.Α. ̟ου θα βαρύνει έκαστο Φορέα Προµήθειας.  

Η ̟ροσφορά του/των αναδόχου/χων θα ισχύει µέχρι το ̟έρας της σύµβασης. Η διάρκεια της σύµβασης 

ορίζεται σε ένα (1) έτος α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της. Η σύµβαση θεωρείται ότι λήγει είτε µε την 

συµ̟λήρωση ενός έτους είτε µε την ̟αράδοση όλων των ̟οσοτήτων ̟ου ̟εριγράφονται στα  αντίστοιχα 

τµήµατα.  

Η εν λόγω ̟ροµήθεια θα γίνει µε σφραγισµένες ̟ροσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 

για τα λι̟αντικά και τα χηµικά ̟ρόσθετα. 

Η ̟ροσφορά, για να γίνει δεκτή, θα ̟ρέ̟ει να συνοδεύεται α̟ό τα ̟αρακάτω δικαιολογητικά: 
 
1. Όλες τις α̟αιτήσεις και τις ̟ροδιαγραφές ̟ου έχουν τεθεί µε το κεφάλαιο  «Τεχνικές Προδιαγραφές της 
µελέτης»,  ̟εριγράφοντας ακριβώς ̟ώς οι συγκεκριµένες α̟αιτήσεις και ̟ροδιαγραφές ̟ληρούνται. 
Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των ο̟οίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα του 
̟ροσφερόµενου είδους. 

2. Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου έκδοσης τελευταίου τριµήνου.  

Η υ̟οχρέωση αφορά ιδίως:  
αα) στις ̟ερι̟τώσεις εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και ̟ροσω̟ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) τους διαχειριστές,  
ββ) στις ̟ερι̟τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου,  
γγ) στις ̟ερι̟τώσεις των Συνεταιρισµών,  η υ̟οχρέωση του ̟ροηγούµενου εδαφίου αφορά τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου,  
δδ) σε όλες τις υ̟όλοι̟ες ̟ερι̟τώσεις νοµικών ̟ροσώ̟ων, η υ̟οχρέωση των ̟ροηγούµενων εδαφίων 
αφορά στους νόµιµους εκ̟ροσώ̟ους τους. 

3. Φορολογική ενηµερότητα σε ισχύ 
 
4.Ασφαλιστική ενηµερότητα κύριας και ε̟ικουρικής Σε ̟ερί̟τωση φυσικού ̟ροσώ̟ου α̟αιτείται και 
ασφαλιστική ενηµερότητα µη µισθωτών  Ε.Φ.Κ.Α. 
  
5. Για την α̟όδειξη της νόµιµης εκ̟ροσώ̟ησης, στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό 
̟ρόσω̟ο και υ̟οχρεούται, κατά την κείµενη νοµοθεσία, να δηλώνει την εκ̟ροσώ̟ηση και τις µεταβολές της 
σε αρµόδια αρχή (̟χ ΓΕΜΗ), ̟ροσκοµίζει σχετικό ̟ιστο̟οιητικό ισχύουσας εκ̟ροσώ̟ησης, το ο̟οίο 
̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή του.  
Στις λοι̟ές ̟ερι̟τώσεις τα κατά ̟ερί̟τωση νοµιµο̟οιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκ̟ροσώ̟ησης 
(ό̟ως καταστατικά, ̟ιστο̟οιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε ̟ερί̟τωση Α.Ε., 
κλ̟., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση του 
νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υ̟οβολή τους. 
 
Για την α̟όδειξη της νόµιµης σύστασης και των µεταβολών του νοµικού ̟ροσώ̟ου, εφόσον αυτή ̟ροκύ̟τει 
α̟ό ̟ιστο̟οιητικό αρµόδιας αρχής (̟χ γενικό ̟ιστο̟οιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υ̟οβολή αυτού, εφόσον 
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή του.  

Στις λοι̟ές ̟ερι̟τώσεις τα κατά ̟ερί̟τωση νοµιµο̟οιητικά έγγραφα νόµιµης σύστασης και µεταβολών (ό̟ως 
καταστατικά, ̟ιστο̟οιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλ̟., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του 
οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση του νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υ̟οβολή τους. 

  
Η Οικονοµική ̟ροσφορά σας δεν θα υ̟ερβαίνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό.  
 



Παρακαλούµε να υ̟οβάλλετε την ̟ροσφορά σας, έως και την Τρίτη 23/07/2019,  στο ̟ρωτόκολλο του ∆ήµου 
Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο ο̟οίος θα αναφέρει: Προς: Γραφείο Προµηθειών,  
Προσφορά για την « Προµήθεια λι̟αντικών ελαιών και χηµικών ̟ρόσθετων του ∆ήµου Χανίων». 

 
 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ 
 


