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Τους ενδιαφερόμενους                         
οικονομικούς φορείς 

 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αφορά 

«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ.) και προμήθεια λιπαντικών 

για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών» 

(Αρ. Διακ. 372/2021) 

Σχετ.: Τα από 28.05.2021, 04.06.2021 αιτήματα οικονομικών φορέων 

 
Σε απάντηση των σχετικών ερωτημάτων που ετέθησαν από οικονομικούς φορείς, 

παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις: 

 
α. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.2 του Ν.4412/2016 «…Οι συμβάσεις που έχουν ως 

αντικείμενο δύο ή περισσότερα είδη συμβάσεων (έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες) ανατίθενται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στο είδος της σύμβασης που χαρακτηρίζει το κύριο 

αντικείμενο της σχετικής σύμβασης. Στην περίπτωση μεικτών συμβάσεων που αποτελούνται εν 

μέρει από υπηρεσίες κατά την έννοια των άρθρων 107 έως 110  και εν μέρει από άλλες υπηρεσίες ή 

μεικτών συμβάσεων που αποτελούνται εν μέρει από υπηρεσίες και εν μέρει από προμήθειες, το 

κύριο αντικείμενο καθορίζεται, σύμφωνα με το ποια από τις εκτιμώμενες αξίες των αντίστοιχων 

υπηρεσιών ή προμηθειών είναι η υψηλότερη…»  

Στην παρούσα διαδικασία το κύριο αντικείμενο αφορά προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών.  

Η αλλαγή των ελαιολιπαντικών θα γίνεται με μέριμνα, έξοδα και προσωπικό του συμμετέχοντος 

οικονομικού φορέα. Στις τιμές που αναφέρονται στο άρθρο 1.3 της διακήρυξης του διαγωνισμού για 

τις ομάδες Β και Γ  περιλαμβάνεται εκτός από την προμήθεια των ειδών και η παρεχόμενη υπηρεσία 

(αλλαγή λιπαντικών). 

Όπως αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης, η ανάγκη συντήρησης και αλλαγής λαδιών στα 

οχήματα του Δήμου Λαυρεωτικής και της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ, από τον Ανάδοχο προκύπτει από το γεγονός 

ότι ούτε ο Δήμος ούτε η Δημοτική Επιχείρηση διαθέτουν συνεργεία και κατάλληλο προσωπικό. 

Για το λόγο αυτό απαιτείται από τον Ανάδοχο να διαθέτει νόμιμα αδειοδοτημένο λιπαντήριο (ή 

συνεργείο αλλαγής λαδιών), το οποίο να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 



Λαυρεωτικής ή να συνεργάζεται με νόμιμα αδειοδοτημένο λιπαντήριο (ή συνεργείο αλλαγής 

λαδιών) εντός των ανωτέρω ορίων. Σε περίπτωση που ο χώρος και το προσωπικό δεν είναι του 

Αναδόχου, τότε θα κατατίθεται επικυρωμένο αντίγραφο του συμφωνητικού συνεργασίας (άρθρο 

78, παρ.1, άρθρο 80 παρ.1, Ν.4412/2016). Για την κάλυψη των ανωτέρω προϋποθέσεων τεχνικής 

και επαγγελματικής ικανότητας ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να στηριχθεί στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων. 

Τέλος, η απαίτηση του άρθρου 2.2.6 «…Κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (έτη 2018, 

2019, 2020), να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 2 ή και περισσότερες συμβάσεις συναφούς με το 

ζητούμενο αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης, οι οποίες αθροιστικά θα είναι συνολικής αξίας 

ίσης με το 30% του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ…» αφορά σε προμήθεια λιπαντικών και 

όχι σε παροχή υπηρεσίας.  

Συνεπώς το ποσό των 122.616,85 ευρώ (το οποίο ισούται με ποσοστό 30% της αξίας των προϊόντων 

των ομάδων Β και Γ) για τους Οικονομικούς Φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία για τις 

συγκεκριμένες ομάδες αποδεικνύεται με την προσκόμιση συμβάσεων προμήθειας, κατά το στάδιο 

της κατακύρωσης. 

Για την ανωτέρω απαίτηση στο στάδιο υποβολής προσφοράς, στον υποφάκελο ‘’τεχνική προσφορά’’ 

θα υποβληθεί από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις 

συμβάσεις.   

β. Το πιστοποιητικό ISO 9001/2015 της συμμετέχουσας εταιρείας θα καλύπτει τις 

δραστηριότητες της Εμπορίας – Αποθήκευσης και Εξυπηρέτησης πριν και μετά την πώληση των 

λιπαντικών, Υπηρεσίες λιπαντικής συντήρησης και αλλαγής λαδιών και τα ISO 9001/2015, 

14001/2015 και OHSAS 18001/2007 της παραγωγικής εταιρείας θα καλύπτει τις δραστηριότητες του 

Σχεδιασμού, της Παραγωγής, Αποθήκευσης, Συσκευασίας, Εμπορίας, Διανομής και Εξυπηρέτησης 

μετά την πώληση των λιπαντικών. 

γ. Ο συνεργαζόμενος οικονομικός φορέας για την αλλαγή των λιπαντικών θα πρέπει να 

είναι κάτοχος αδειοδοτημένου χώρου αλλαγής των λιπαντικών, εντός των ορίων του Δήμου και να 

τηρεί τις προϋποθέσεις του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα. 

δ. Οι προδιαγραφές που θα ισχύουν για το υπ’ αριθμ. 4 λιπαντικό της ομάδας Γ (Συνθετικό 

λιπαντικό  βενζινοκινητήρων SAE 10W/30), είναι API SM/CF και ACEA A3/B3-04, A3/B4-04, C3-04. 

ε. Οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί για το υπ’ αριθμ. 5 λιπαντικό της μελέτης, ισχύουν ως 

έχουν. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν συσσωρευτικά οι απαιτήσεις της διακήρυξης. 

 
 

Δημήτρης Λουκάς 

 

Δήμαρχος Λαυρεωτικής                                                                                                                           
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