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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
            ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια:
1. Πετρελαίου θέρμανσης
2. Πετρελαίου κίνησης
3. Βενζίνης Αμόλυβδης
4. Ελαιολιπαντικών

που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων καθώς και
όλων γενικά των αναγκών του Δήμου Κέας  έτος 2017-18, με ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες
μονάδες  στη  μέση  τιμή  μηνός  λιανικής  πώλησης,  ‘οπως  αυτές  προσδιορίζονται  από  το
παρατηρητήριο  τιμών  υγρών  καυσίμων  ή  τον  αρμόδιο  φορέα  όπως  ισχύει  κάθε  φορά
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία
ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού. 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο σύνολο ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων
τριακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (84.314,42 €),συμπ/νου ΦΠΑ.
Θα  χρηματοδοτηθεί  από  ιδίους  πόρους  και θα  βαρύνει  τους  κάτωθι  Κ.Α.  του
προϋπολογισμού έτους  2017 και  θα πρέπει να προβλεφθεί  στους αντίστοιχους ΚΑ του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018, αναλυτικά ως εξής : 

1.Κ.Α. 20.6641.0005 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 
μέσων 2017-2018 (υπηρεσίες καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού)»: 7.800,00€ και τον
αντίστοιχο ΚΑ έτους 2018 ποσού 24.940,23€

2.Κ.Α. 30.6641.0005 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 
μέσων 2017-2018 (υπηρεσία τεχνικών έργων)»: 5.200,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ 
έτους 2018 ποσού 8678,80€

3.Κ.Α. 70.6641.0005 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 
μέσων 2017-2018 (λοιπές υπηρεσίες)»: 3.328,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2018 
ποσού 7.452,93€

4.Κ.Α. 10.6643 «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό»: 0,00€ και τον αντί-
στοιχο ΚΑ έτους 2018 ποσού 9.548,00€

5.Κ.Α. 30.6644.0005 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (υπηρεσία 
τεχνικών έργων)»: 7.800,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2018 ποσού 7.561,38
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6.Κ.Α. 70.6644.0008 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (Δημοτικό 
σφαγείο)»: 1.872,00€ και τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2018 ποσού 133,08€ .

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:
1. Το N. 3463/2006 περί Κύρωσης Δήμων & Κοινοτήτων,
2. Το Ν. 3852/2010 περί νέας αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης-Καλλικράτης,
3. Την  Π1/358/1999  (ΦΕΚ  92  Β)  :  Εξαίρεση  προμηθειών  που  πραγματοποιούνται  με

ανάδειξη  χορηγητών  -  προμηθευτών  από  την  ένταξη  τους  στο  Ενιαίο  Πρόγραμμα
Προμηθειών (Ε.Π.Π.), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει,

4. Του  Ν.  3886/30-9-2010,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  από  το  άρθρο  63  του  Ν.
4055/2012 σχετικά με τη διαδικασία προσφυγών,

5. Τις διατάξεις του Ν.3054/2002 περί οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών,
6. Το άρθρο 13 του Ν. 3438/2006 περί δελτίου πιστοποίησης τιμών,
7. Το άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 4071/2012, περί κρατήσεων καυσίμων,
8. Τον  Ν.4155/2013  “Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  άλλες

διατάξεις”,
9. Τον Ν.4412/2016,
10. Καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προδιαγραφές των καυσίμων κίνησης που χρειάζονται για την κίνηση των οχημάτων του
Δήμου θα είναι σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή όπως ορίζεται από τα αρμόδια όργανα
του κράτους :
Η ποιότητα των Υγρών Καυσίμων  πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά
διυλιστήρια  (ΕΛ.Δ.Α.)  και  θα  είναι  σύμφωνη με τις  προδιαγραφές  του Γ.  Χ.  Κ.  και  των
κανονισμών που προβλέπονται από την Ε.Ε. για τα καύσιμα, ήτοι :

   1-Βενζίνη Αμόλυβδη (premium RON/MON 95/85): Φ.Ε.Κ. 410/11-4-01,Φ.Ε.Κ. 332/11-2-04

   2-Πετρέλαιο Κίνησης (οδηγία 2003/17/ΕΚ) : Φ.Ε.Κ. 410/11-4-01,Φ.Ε.Κ. 332/11-2-04

Σε  καμιά  περίπτωση  δεν  επιτρέπεται  η  ύπαρξη  ακαθαρσιών,  χρώματος  ή  άλλων  ξένων
στοιχείων. 
Ο  Δήμος  Κέας  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  αποστέλλει  δείγματα  από  τα  καύσιμα  ώστε  να
ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό
Χημείο του Κράτους.

Α. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Για  το  πετρέλαιο  θέρμανσης  ισχύουν  οι  προδιαγραφές  που  αναφέρονται  στο  Φ.Ε.Κ.
1531/Β/2003.
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Β. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική Απόφαση 514/2004, ΦΕΚ
1490/2006 τεύχος Β και β) στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β.
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Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγµένο από άλλες προσµίξεις από νερό 
και φυσικά σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάµιξη µε πετρέλαιο θέρµανσης.

   Γ.ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην ΑΧΣ 510/2004, ΦΕΚ 872/2007 τεύχος
Β και β) στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β.
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Σε  καµία  περίπτωση  δεν  επιτρέπεται  ανάµειξη  µε  βενζίνη  super  ή  νερό  ή  πετρέλαιο.
Δεδομένου  ότι  ορισμένες  βενζίνες  αυτοκινήτων έχουν  την  τάση  να  απορροφούν  νερό,  οι
προμηθευτές  να  εξασφαλίζουν  ότι  δεν  θα  συμβεί  διαχωρισμός  νερού  κάτω  από  τις
αναμενόμενες  κλιματολογικές  συνθήκες  της  περιοχής  στην  οποία  θα  χρησιμοποιηθεί  η
βενζίνη. Όταν υπάρχει κίνδυνος διαχωρισμού νερού να προστίθενται αντιδιαβρωτικά.

Γ. ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Τα προσφερόµενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ' αριθµ. 176/94
(ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής και θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο που
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τηρεί η ∆/νση Πετροχηµικών του Γενικού Χηµείου του Κράτους. Επίσης ο προµηθευτής
θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που θα αναφέρει ότι οι προδιαγραφές
των προσφερόµενων λιπαντικών είναι σύµφωνες µε αυτές της µελέτης. Τα προσφερόµενα
ελαιολιπαντικά  θα  είναι  πρωτογενή  -  συνθετικά  και  σε  καµία  περίπτωση δεν  γίνονται
δεκτές προσφορές µε προϊόντα από αναγεννηµένα ελαιολιπαντικά. Για τα προσφερόµενα
λιπαντικά θα κατατεθούν σε επίσηµο έγγραφο της εταιρείας όλα τα τυπικά φυσικοχηµικά
χαρακτηριστικά, δηλαδή ειδικό βάρος, ιξώδες, δείκτης ιξώδους, σηµείο ανάφλεξης, σηµείο
ροής  και  αλκαλικότητας  (ΤΒΝ) καθώς  και  διάρκεια  ζωής  λιπαντικού  (διανυθέντα  Km
οχήµατος ή ώρες λειτουργίας). Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα ποιοτικού και ποσοτικού
ελέγχου. 

Η προμήθεια των λιπαντικών περιλαμβάνει τα εξής είδη:

1. Ημισυνθετικά λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων,
2. Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων,
3. Λιπαντικά μετάδοσης κίνησης χειροκίνητων κιβωτίων
4. Paraflu-Αντιψυκτικά υγρά,
5. Λάδι μίξης μηχ/των πρασίνου,
6. Adblue-Μη τοξικό διάλυμα ουρίας για κινητήρες,
7. Brake Fluid Dot 4-Υγρά φρένων.

Συγκεκριμένα:

1. ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ   (S.H.P.D.)

1. Ιξώδες: SAE 15W-40.
2. Προδιαγραφή: ACEAE4,  E5  &  E7,  API  CI-4/CH-4/SL  ή  οποιαδήποτε  άλλη  που  να
αποδεικνύει  επίσημα  με  επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  πιστοποιητικού  ή  σελίδων  βιβλίου
αποδοχής  κατασκευαστή  μηχανών  ή  παρασκευαστή  λιπαντικών  ότι  είναι  τουλάχιστον
ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
Σε όλες τις περιπτώσεις το λιπαντικό να είναι τύπου  Super High  -  Performance Diesel Oil
(S.H.P.D).  Θα υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των κινητήρων από EURO II έως  EURO V. Θα
έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
1. Κινηματικό ιξώδες στους 100°C
2. Κινηματικό ιξώδες στους 40°C
3. Δείκτης ιξώδους
4. Σημείο Ανάφλεξης (°C)
5. Σημείο Ροής (°C)
6. Θειική τέφρα
7. ΤΒΝ ολική αλκαλικότητα (ΤΒΝ) mg KOH/gr

2. ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ   (S.H.P.D.)

1. Ιξώδες : SAE 20W-50.
2. Προδιαγραφή : ACEA E3, API CI-3/CH-4/SL  ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει
επίσημα  με  επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  πιστοποιητικού  ή  σελίδων  βιβλίου  αποδοχής
κατασκευαστή μηχανών ή παρασκευαστή λιπαντικών ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με μία
από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
Σε όλες τις περιπτώσεις το λιπαντικό να είναι τύπου  Super High  -  Performance Diesel Oil
(S.H.P.D).  Θα υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των κινητήρων από EURO II έως  EURO V.  Θα
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έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε Θείο, Φώσφορο και Τέφρα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
1. Κινηματικό ιξώδες στους 100°C
2. Κινηματικό ιξώδες στους 40°C
3. Δείκτης ιξώδους
4. Σημείο Ανάφλεξης (°C)
5. ΣημείοΡοής (°C)
6. Θειική τέφρα
7. ΤΒΝ ολική αλκαλικότητα (ΤΒΝ) mg KOH/gr

3.   ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. Ιξώδες : SAE 10WS3, 30WS3, ISO 46, ISO 68.
2. Προδιαγραφή: DIN 51524 PART II ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα με
επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  πιστοποιητικού  ή  σελίδων  βιβλίου  αποδοχής  κατασκευαστή
μηχανών  ή  παρασκευαστή  λιπαντικών  ότι  είναι  τουλάχιστον  ισοδύναμη  με  μία  από  τις
προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.

Σε όλες τις περιπτώσεις το υδραυλικό λιπαντικό πρέπει να είναι σταθερό στις διακυμάνσεις
της  θερμοκρασίας  και  να  παρέχει  αποτελεσματική  προστασία  έναντι  της  οξείδωσης  στις
επιφάνειες στις οποίες χρησιμοποιείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
1. Κινηματικό ιξώδες στους 100°C
2. Κινηματικό ιξώδες στους 40°C
3. Δείκτη ιξώδους
4. Σημείο Ανάφλεξης (°C)
5. Σημείο ροής (°C)
6. Πυκνότητα στους 15°C

4. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ  (L.S.D.)

1. Ιξώδες: SAE 90
2. Προδιαγραφή:APIGL-5 LS, FORD M2C-105A, MB p2351, ZF TE-ML-
05/C,12/C  ή  οποιαδήποτε  άλλη  που  να  αποδεικνύει  επίσημα  με  επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή σελίδων βιβλίου αποδοχής κατασκευαστή μηχανών ή
παρασκευαστή  λιπαντικών  ότι  είναι  τουλάχιστον  ισοδύναμη  με  μία  από  τις
προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  το  λιπαντικό  θα  καλύπτει  χειροκίνητα  κιβώτια  με  μπλοκέ
διαφορικά  (Limited  Slip  Differentials),  θα  είναι  κατάλληλο  για  ομαλή  και  αθόρυβη
λειτουργία, θα παρέχει αποτελεσματική προστασία έναντι της οξείδωσης στις επιφάνειες
στις οποίες χρησιμοποιείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
1. Κινηματικό ιξώδες στους 100°C
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2. Κινηματικό ιξώδες στους 40°C
3. Δείκτη ιξώδους
4. Σημείο Ανάφλεξης (°C)
5. Σημείο ροής (°C)
6. Πυκνότητα στους 15°C

5. ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΑΙΘΥΝΕΛΟΓΛΥΚΟΛΗΣ

1. Προδιαγραφή: ASTMD3306,  SAE  J-1034,  BS  6580  ή  οποιαδήποτε  άλλη  που  να
αποδεικνύει  επίσημα  με  επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  πιστοποιητικού  ή  σελίδων  βιβλίου
αποδοχής  κατασκευαστή  μηχανών  ή  παρασκευαστή  αντιψυκτικών  υγρών  ότι  είναι
τουλάχιστον ισοδύναμη με μία από τις προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
Θα  αφορά  υψηλής  ποιότητας  μη  προδιαλυμένο υγρό  και  θα  έχει  σαν  βάση  την
αιθυλενογλυκόλη.  Θα πρέπει  να  παρέχει  προστασία  τόσο  σε  χαμηλές  όσο και  σε  υψηλές
θερμοκρασίες το δε εύρος διακύμανσης των θερμοκρασιών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
μεταξύ -70 °C και >+105 °C. Θα πρέπει δε να παρέχει προστασία στους -35 °C, σε αναλογία
50-50 με νερό.
Επίσης θα πρέπει να παρέχει μέγιστη αντισκωριακή προστασία όπως και προστασία κατά του
αφρισμού αλλά και κατά του σχηματισμού λάσπης. Δεν πρέπει να περιέχει φώσφορο, νιτρίδια,
αμίνες, πυρίτιο και βόριο με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του συστήματος ψύξης από τις
επικαθίσεις  και  την  διάβρωση.  Θα  είναι  συμβατό  με  τα  ελαστομερή  του  ψυκτικού
συστήματος.

2. Θα υποβληθεί: Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει ότι, είναι πλήρως συμβατό με όλα τις
ιδίας ποιότητας αντιψυκτικά υγρά και ότι είναι κατάλληλο για χρήση σε οποιαδήποτε μηχανή
εσωτερικής καύσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
1. Αιθυλενογλυκόλη (% w/w)
2. Περιεκτικότητα νερού (%)
3. Περιεκτικότητα τέφρας (%)
4. Ειδικό βάρος 15°C
5. pH 33% υδατικό διάλυμα.
6. Σημείο βρασμού (°C)

6.   Λάδι Μίξης μηχανημάτων πρασίνου   TOW STROKE OIL

1. Προδιαγραφή: API TC,TSC-3 ILT 3. ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα με
επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  πιστοποιητικού  ή  σελίδων  βιβλίου  αποδοχής  κατασκευαστή
μηχανών  ή  παρασκευαστή  λιπαντικών  ότι  είναι  τουλάχιστον  ισοδύναμη  με  μία  από  τις
προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
2. Πιστοποίηση:  Θα προσκομίζεται επικυρωμένοφωτοαντίγραφο,  πιστοποιητικού ή σελίδων
βιβλίου  αποδοχής  Διεθνώς  αναγνωρισμένου  κρατικού  ή  ιδιωτικού  φορέα,  ημεδαπής  ή
αλλοδαπής  (ίδρυμα,  εργαστήριο,  ερευνητικό  ινστιτούτο  κ.α)  κατασκευαστή  μηχανών  ή
παρασκευαστή λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό καλύπτει τουλάχιστον
τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 2.

7.AD BLUE   ΥΔΑΤΙΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ   EURO IV & V
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1. Προδιαγραφή: API TC,TSC-3 ILT 3. ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα με
επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  πιστοποιητικού  ή  σελίδων  βιβλίου  αποδοχής  κατασκευαστή
μηχανών  ή  παρασκευαστή  λιπαντικών  ότι  είναι  τουλάχιστον  ισοδύναμη  με  μία  από  τις
προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
2. Πιστοποίηση:  Θα προσκομίζεται επικυρωμένοφωτοαντίγραφο, πιστοποιητικού ή σελίδων 
βιβλίου αποδοχής Διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα, ημεδαπής ή 
αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.α) κατασκευαστή μηχανών ή 
παρασκευαστή λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό καλύπτει τουλάχιστον 
τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 2.

8.  BRAKE DOT4 250CC

1. Προδιαγραφή: API TC,TSC-3 ILT 3. ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα με
επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  πιστοποιητικού  ή  σελίδων  βιβλίου  αποδοχής  κατασκευαστή
μηχανών  ή  παρασκευαστή  λιπαντικών  ότι  είναι  τουλάχιστον  ισοδύναμη  με  μία  από  τις
προδιαγραφές της παραγράφου αυτής.
2. Πιστοποίηση:  Θα προσκομίζεται επικυρωμένοφωτοαντίγραφο, πιστοποιητικού ή σελίδων 
βιβλίου αποδοχής Διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα, ημεδαπής ή 
αλλοδαπής (ίδρυμα, εργαστήριο, ερευνητικό ινστιτούτο κ.α) κατασκευαστή μηχανών ή 
παρασκευαστή λιπαντικών, από το οποίο να προκύπτει ότι το λιπαντικό καλύπτει τουλάχιστον 
τις προδιαγραφές της ανωτέρω παραγράφου 2.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ

Προμήθειας

Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΚΑΥΣΙΜΩΝ &
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Α. Για το Δήμο Κέας

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 8.470 1,10€ 9.317,00€
2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 31.896 1,394€ 44.463,02€
3 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 3.703 1,692€ 6.265,48€
4 ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2.000 7.950,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 67.995,50€
ΦΠΑ 24% 16.318,92€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 84.314,42€
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Στον  κάτωθι  πίνακα  φαίνονται  αναλυτικά  οι  ποσότητες  και  τα  είδη  των
ελαιολιπαντικών:

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΚΙΛΑ/ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1 ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
(S.H.P.D.)  SAE 15W-40

450 ΛΙΤΡΑ 7,33 3.298,50

2 ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
(S.H.P.D.) SAE 20W-50

225 ΛΙΤΡΑ 2,798 629,55

3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SAE 30D

880 ΛΙΤΡΑ 2,59 2279,20

4 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΚΙΒΩΤΙΩΝ(L.S.D.) SAE 90

126 ΛΙΤΡΑ 5,17 651,42

5 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ  ΥΓΡΟ
ΑΙΘΥΝΕΛΟΓΛΥΚΟΛΗΣ

154 ΛΙΤΡΑ 4,30 662,20

6 ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ TOW STROKE OIL

15 ΛΙΤΡΑ 5,20 78,00

7 AD BLUE ΥΔΑΤΙΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΟΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ EURO IV
& V

156 ΛΙΤΡΑ 1,68 262,08

8 BRAKE DOT4 250CC 27 TEMAXIA 3,298 89,05

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 7.950,00
ΦΠΑ 24% 1.908,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

9.858,00
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Δεδομένης  της  αδυναμίας  προσδιορισμού  των  αναγκών  των  υπηρεσιών,  ο  Δήμος  Κέας,
διατηρεί  το  δικαίωμα  να  απορροφά  στην  διάρκεια  του  έτους  τις  αναγκαίες  ποσότητες
καυσίμων και λιπαντικών σύμφωνα με τις ανάγκες του, είτε μειώνοντας, είτε αυξάνοντας, είτε
αλλάζοντας επιμέρους τις ανωτέρω ποσότητες ή τον τύπο του προς προμήθεια είδους, χωρίς
όμως  να  υπερβαίνει  το  συνολικό  ποσό   του  προϋπολογισμού  ή  της  προσφοράς  του
προμηθευτή.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ

Προμήθειας

Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση της «Προμήθειας καυσίμων
και ελαιολιπαντικών έτους 2017-2018» για τον Δήμο Κέας. Ανάδοχος στα παρακάτω θα
ονομάζεται  ο  μειοδότης  που  θα  αναδειχθεί  ύστερα  από  την  διαδικασία  του
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την εκτέλεση της προμήθειας. Η
παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, χωρίς ο
Δήμος  να υποχρεούται να προμηθευτεί όλα τα είδη ή όλες τις ποσότητες των ειδών που
περιγράφονται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  της  παρούσας.  Η  προϋπολογισθείσα
δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 84.314,42 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Άρθρο 2ο - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η παρούσα
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μελέτη β) H  Διακήρυξη του Διαγωνισμού γ) Οι εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της
μελέτης δ) Η προσφορά του αναδόχου 

Άρθρο 3ο - ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 

Το ποσοστό έκπτωσης  της  προσφοράς θα είναι  σταθερό και  αμετάβλητο  καθ’  όλη τη
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για κανένα
λόγο. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με χρηματικά εντάλματα πληρωμής
που  θα  εκδίδονται  μετά  την  παραλαβή  των  ειδών  κι  εφόσον  η  Επιτροπή  Παραλαβής
υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 

Άρθρο 4ο – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, υποχρεούται
να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης,
για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Συγκεκριμένα μετά την έκδοση απόφασης
κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, ο προμηθευτής θα κληθεί για την
υπογραφή των επιμέρους συμβάσεων με τον κάθε φορέα. Για την υπογραφή της σύμβασης
απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του
ν.4412/2016 το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Εάν ο ανάδοχος
δεν  εμφανισθεί  στις  ανωτέρω  προθεσμίες  για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ή  δεν
προσκομίσει  την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρμόζονται γι’
αυτόν  οι  κυρώσεις  που  προβλέπονται  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία.  Η  Εγγυητική
Επιστολή  Καλής  Εκτέλεσης  επιστρέφεται  μετά  τη  λήξη  της  σύμβασης  και  μετά  την
διαπίστωση  της  καλής  εκτελέσεως  του  συνόλου  της  προμήθειας  από  την  αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής.

Άρθρο 5ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής (παρ. 11 εδ. β
του άρθρου 221 του Ν.4412/16). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται
ποσοτικός  και  ποιοτικός  έλεγχος  και  εφόσον  το  επιθυμεί  μπορεί  να  παραστεί  και  ο
ανάδοχος.  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. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί  από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση



Ιουλίδα Κέας  :30.03.2017
Αριθμ.Πρωτ.   :1061

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 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.

Άρθρο 6ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΡΗΤΡΕΣ 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από  τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),  εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής  (σε περίπτωση υποβολής προσφοράς  για ένα ή περισσότερα τμήματα της
σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας,
εκτός  ΦΠΑ,  του/των  προσφερομένου/ων  τμήματος/τμημάτων)  και  δεν  μπορεί  να
υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α..
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει  να ισχύει  τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς της παρούσας,  άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα
να παρατείνει,  πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής  επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.

Άρθρο  7ο  -  ΧΡΟΝΟΣ  &  ΤΡΟΠΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  –
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι
εξαντλήσεως των ποσοτήτων της μελέτης και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της υπογραφής του
σχετικού συμφωνητικού. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη
τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. Αναλυτικά η παράδοση και η τιμολόγηση
των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται ως εξής: 

1. Τιμολόγηση:

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων στο Δήμο, να επισυνάπτει τα
ημερήσια  δελτία  πιστοποίησης  τιμών  της  περιφερειακής  ενότητας  του  νομού  όπου
βρίσκεται  το  πρατήριό  του,  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του
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Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  καθώς και αντίγραφο των σχετικών
Δελτίων Αποστολής με την  υπογραφή και το ονοματεπώνυμο του εκάστοτε οδηγού
του οχήματος του Δήμου για το οποίο προμηθεύτηκε καύσιμα.  Οι τιμές τιμολόγησης
θα είναι  σύμφωνα με  την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του αναδόχου (ποσοστό
έκπτωσης). 

Toν  Ανάδοχο  βαρύνουν  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,
σύμφωνα    με την κείμενη νομοθεσία.

2. Πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη:

Τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου θα μεταβαίνουν στο κατάστημα (πρατήριο)
του αναδόχου και θα ανεφοδιάζονται με πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει: 

 Τα καύσιμα για την κίνηση των οχημάτων, καθημερινά στο πρατήριό του ή στο
πρατήριο του συνεργαζόμενου φορέα, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της
επιχείρησης, 

 Τα καύσιμα για την κίνηση των οχημάτων ακόμα και Σάββατο και Κυριακή ή
οποιαδήποτε άλλη αργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,

 Ο προμηθευτής  αναλαμβάνει  την  ευθύνη για  την  έγκαιρη,  σωστή και  χωρίς
οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των
καυσίμων. 

3.  Πετρέλαιο θέρμανσης

Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται από τον ανάδοχο στα κτίρια του Δήμου
εντός  δύο  ημερών  από  την  έγγραφη  παραγγελία  από  τον  Δήμο  ή  οποιαδήποτε  άλλη
ημερομηνία υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. 

Άρθρο 8ο - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

Ατυχήματα, ζημιές, κρατήσεις, φόροι, τέλη, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνον αυτόν
χωρίς  καμιά  ευθύνη  και  υποχρέωση του  Δήμου.  Οι  κρατήσεις  θα  υπολογίζονται  στην
καθαρή τιμή του τιμολογίου μετά την αφαίρεση της έκπτωσης και του ΦΠΑ. 

Άρθρο 9ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http ://
www . promitheus . gov . Gr, ενώ Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)
δημοσιεύεται  στο  τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων  Συμβάσεων  της  Εφημερίδας  της
Κυβέρνησης.
Η Προκήρυξη (περίληψη της  παρούσας Διακήρυξης)  δημοσιεύεται  και  στον Ελληνικό
Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :
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1.Υποχρέωση  δημοσίευσης  της  προκήρυξης  σε δύο  οικονομικές  εφημερίδες  ευρείας
κυκλοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007/άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
μέχρι της 31.12.2017 και  
2. Υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία του
Νομού Κυκλάδων που προβλέπεται στον νόμο Ν.3548/2007 όπως αυτό τροποποιείται με
αρθρ. 277 παρ.1 περιπτ.35 και άρθρ 379 παρ. 12 Ν.4412/2016.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση
16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Το  κείμενο  της  παρούσας  μελέτης  και  της  Διακήρυξης  θα  καταχωρηθεί  στο
διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στη  διεύθυνση  (URL)  :
www.kea.gr στην διαδρομή : αναρτήσεις ►προκηρύξεις. 

Άρθρο 10ο – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2.  Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
4.Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

 Άρθρο 11ο - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι
εξαντλήσεως των ποσοτήτων της μελέτης και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της υπογραφής του
σχετικού συμφωνητικού. 

Κέα, 30/03/2017
Η Συντάξασα υπάλληλος  

 
      Ιωάννα Αθανασοπούλου
            ΤΕ/Εφοριακός

 

Κέα, 30/03/2016
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τεχνικής

Υπηρεσίας 

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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