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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                         Νίκαια  22/11/ 2018  

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                     Αρ. Πρωτ.: 18705 

 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ  
 

   Μ Ε Λ Ε Τ Η  
 

Προμήθεια Καυσίμων & λιπαντικών  για 

τις ανάγκες του Δήμου Κιλελέρ και των 

Νομικών του Προσώπων για δύο (2) έτη 

  

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV   

CPV 09135100-5  Πετρέλαιο Θέρμανσης  

CPV 09134200-9  Πετρέλαιο κίνησης  

                 CPV 09132100-4  Αμόλυβδη Βενζίνη  

                 CPV 09211000-1  Ελαιολιπαντικά  
  

        Προϋπολογισμός : 520.966,06 € άνευ ΦΠΑ  

               Συνολική Δαπάνη : 645.997,91 €  
  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ    

1.  Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές  

2.  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

3.  Συγγραφή Υποχρεώσεων  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                                                                  22/11/2018  

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                                                              Αρ. Πρωτ. : 18705 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ                                                          

                                                                                      

1.    Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η  

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση και 

λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων καθώς και για τη θέρμανση των κτιρίων και 

εγκαταστάσεων, που απαιτούνται για την κάλυψη  γενικά των αναγκών του Δήμου Κιλελέρ και των 

Νομικών του προσώπων, ήτοι αναλυτικά  των:  

1. Δήμος Κιλελέρ 

2. Α/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Κιλελέρ  

3. Β/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Κιλελέρ 

4. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κιλελέρ ( Κ.Δ.Ε.Κ)  

Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας όλων των ειδών ανέρχεται στο ποσό των 645.997,91€ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και βαρύνει τους Προϋπολογισμούς του Δήμου Κιλελέρ και 

των Νομικών του Προσώπων κατά τα οικονομικά έτη 2018, 2019 και 2020 . 

Κριτήριο επιλογής του/των αναδόχου/χων θα είναι:  

1. Για τα καύσιμα, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%), στη νόμιμα 

διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησής του, που προκύπτει από τον εβδομαδιαίο 

πίνακα τιμών, που εκδίδει το Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε Λάρισας.  

2. Για τα λιπαντικά, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής  

Η προμήθεια θα γίνει με ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.  

4412/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».       

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης 

μελέτης και ομαδοποιούνται ως εξής:  

         ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ 

1. DIESEL Θέρμανσης :  CPV 09135100-5 
2. DIESEL Κίνησης   :      CPV 09134200-9 

3. Αμόλυβδη βενζίνη :        CPV 09132100-4   

 ΟΜΑΔΑ Β΄: ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ : CPV 09211000-1   
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1.1  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  -     ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 
     Οι προδιαγραφές των Υγρών Καυσίμων που χρειάζονται για την κίνηση των οχημάτων καθώς και για 

τη θέρμανση κτιρίων του Δήμου Kιλελέρ και των Νομικών του Προσώπων 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 :  

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

• Πετρέλαιο Κίνησης (οδηγία 2003/17/ΕΚ): Φ.Ε.Κ. 332/11-2-04  

• Πετρέλαιο θέρμανσης: Φ.Ε.Κ. 1531/16-10-03  

Πλέον των παραπάνω θα πρέπει να πληρούν και τις κάτωθι προδιαγραφές  

        ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

➢ Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Απόφαση του Α.Χ.Σ 467/2002 (ΦΕΚ 

1531/2003 τεύχος Β),  β) στην Υπουργική Απόφαση 468/2002 ΦΕΚ (1273/2003 τεύχος Β και γ) 

στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β.  

       ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Απόφαση του Α.Χ.Σ 514/2004, ΦΕΚ 1490/2006 

τεύχος Β και β) στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β, γ) της απόφασης του Α.Χ.Σ 316/2010 (ΦΕΚ 

501Β/2012) 

➢ θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία 

περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.  

    

         ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ   

➢ Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην ΑΧΣ 510/2004, ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β , 

β) στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β και γ) της Απόφασης του Α.Χ.Σ 316/2010(ΦΕΚ 

501Β/2012) 

➢ Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή 

πετρέλαιο.  

   Ο Δήμος Κιλελέρ 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.  

                  1.2  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   -  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ          

ΓΕΝΙΚΑ 

 Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα πρέπει: 

Να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του κατασκευαστών των οχημάτων του Δήμου σε κάθε 

περίπτωση και παράλληλα να προσφέρουν προστασία από φθορές , οικονομία στα καύσιμα και 

αντοχή. Με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από τα οχήματα του Δήμου Κιλελέρ συντάχθηκαν  οι  

τεχνικές  προδιαγραφές  τις  οποίες  θα  πρέπει να ικανοποιούν  τα  προς  προμήθεια λιπαντικά έτσι 

ώστε σε κάθε όχημα να χρησιμοποιείται το κατάλληλο λιπαντικό. 

Να  καλύπτουν  τις  απαιτήσεις,  των   Αποφάσεων  του  Α.Χ.Σ. 

ΚΥΑ 12/95 (ΦΕΚ 471/Β/29-5-1995) Προδιαγραφές Βαλβολινών 

Κ.Υ.Α. 322/2000/01 (ΦΕΚ 122 Β’): «Γράσα οχημάτων Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου». 

526/2004 (ΦΕΚ 630Β/12.5.2005) Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών 

μηχανών εσωτερικής καύσης. 

 

 

                          Συντάχθηκε                                                                 Θεωρήθηκε  

                                       Ελευθερούλη Αγλαΐα  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελ

ίδα 4 από 14     

Αριθμ. 350/2012 (ΦΕΚ Β 2988 /22.11.2013) Προδιαγραφές, Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και 

μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών δίχρονων κινητήρων. 

Να έχουν (για όσα προβλέπεται)  έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση των 

προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου 

του Κράτους , η οποία έγκριση θα κατατίθεται με την προσφορά. 

Να  είναι   γνωστού και εύφημου κατασκευαστή, είτε πρωτογενή είτε να προέρχονται, ολικά  ή εν 

μέρει, από αναγέννηση  χρησιμοποιημένων λιπαντικών (Απόφαση ΣΤ΄ Κλιμακίου Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, Πράξη 13/16). 

Επειδή ο Δήμος στερείται αποθηκευτικών χώρων,   ο ανάδοχος,  καθ’ όλη την διάρκεια της 

συμβάσεως,  θα παραδίδει τμηματικά και  εντός 24 ωρών  από την έγγραφη ή προφορική ειδοποίηση 

του  από τον Δήμο,  τα λιπαντικά που θα ζητούνται  στις  καθοριζόμενες από την μελέτη   συσκευασίες 

. Η τήρηση του χρόνου παράδοσης των λιπαντικών αποτελεί ουσιώδη απαίτηση της διακήρυξης και 

της επακόλουθης σύμβασης. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  

Η τήρηση σωρευτικά, όλων των ζητούμενων  προδιαγραφών στα προσφερόμενα λιπαντικά είναι 

υποχρεωτική και θα βεβαιώνεται με την υποβολή: 

• Των αντίστοιχων πιστοποιητικών  ή  σελίδων βιβλίου αποδοχής κατασκευαστή μηχανών ή 
Τεχνικών Φυλλαδίων  παρασκευαστή λιπαντικών, σε απλά (μη θεωρημένα ευκρινή φωτοαντίγραφα) 

στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα,  που θα αποδεικνύουν ότι οι προδιαγραφές των προσφερόμενων 

λιπαντικών είναι   ισοδύναμες ή/και ανώτερες με  τις ζητούμενες, συνοδευόμενα από ψηφιακά 

υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή ότι τα υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια 

(prospectus), είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων (ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/11932/11.6.2014 της Γενικής 

Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών, Δ/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη του Υπ. Δ/κής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

• Του αριθμού καταχώρισης στο  ΓΧΚ, κατά ΑΡΙ και ACEA όπου αυτό απαιτείται από την 

ισχύουσα νομοθεσία.  

• Ειδικότερα για τα  λιπαντικά 10W-40 & 15W-40 κινητήρων  πετρελαίου να υποβληθεί σε  απλό 
φωτοαντίγραφο, χωρίς μετάφραση αποδεικτικό (πρόσφατο απόσπασμα επίσημης ιστοσελίδας ή 

υπογεγραμμένη εν ισχύ βεβαίωση κατασκευαστή) της ζητούμενης  έγκρισης  κατασκευαστή (ΜΒ 

228.51 και 228.31 αντίστοιχα) 

• Για τα είδη με Α/Α : 11  έως και   22  

 Σύμφωνα με την αρ. Πρωτ. 30/004/000/2368/ 15-6-2016 Εγκύκλιο  του ΓΧΚ να υποβληθεί 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι:  

*  Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον κανονισμό  

(ΕΚ) 1272/2008, όπως ισχύει 

* Το ΔΔΑ του προϊόντος είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον Κανονισμό  

REACH(1907/2006/ΕΚ) και τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄ αριθμ. 2015/830 , όπως ισχύουν 

* έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο ΕΜΧΠ, εφόσον απαιτείται,  

σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP(Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ) , όπως ισχύει 

 

1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 10W-40 

α. Προδιαγραφές: ACEA E6/Ε7/Ε9, API CI-4, MB228.51  

β. Συσκευασία: Σε δοχείο 20lt ή 25lt.  

2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 15W-40 

α. Προδιαγραφές: ACEA E9, API  CJ-4, MB 228.31 
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β. Συσκευασία: Σε δοχείο 20lt ή 25lt.  

3. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 10W-40 

α. Προδιαγραφές: ACEA A3/B4, API SL/CF 

β. Συσκευασία: Σε δοχείο 1lt και 4lt    

4. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ   SAE 20W-50 

α. Προδιαγραφές: ACEA A3/B4, E3/E5, API CH - 4 SL 

β. Συσκευασία: Σε δοχείο 20lt  ή 25lt    

5. ΛΙΠΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 20W-50 

α. Προδιαγραφές: ACEA A3/B4, SL/CF 

β. Συσκευασία: Σε δοχείο 1lt και 4lt    

6. ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΜΙΞΗΣ 2Τ 

α. Προδιαγραφές: API: TC JASO FC ISO -L-EGC  

β. Συσκευασία: Σε δοχείο 1lt      

7. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  SUPER TRACTOR Oil Universal 

(S.T.O.U) SAE 10W-30 

α. Προδιαγραφές: ACEA E3,  API GL-4 

β. Συσκευασία: Σε δοχείο 20lt ή 25lt.    

8. ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W-90 

α. Προδιαγραφές: API GL-5 και GL4 

β. Συσκευασία: Σε δοχείο 1lt ή 20lt    

9. ΟΡΥΚΤΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W-90 ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ (ΕΡ) 

α. Προδιαγραφές: API GL-5 και GL4 

β. Συσκευασία: Σε δοχείο 1lt ή 20lt    

10. ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ NLGI-3 

α. Προδιαγραφές: DIN 51825 KP3 N – 30 ISO 6743/9  L-XCDEB  
από -30ο C έως + 130ο C 

β. Συσκευασία: 4-5 Kg  
11. ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ SAE 10 KAI 30 ΑΠΛΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΉΣΗΣ 

α. Προδιαγραφές: SA/CA . Κατάλληλο για λίπανση αλυσίδων κ.λ.π 

β. Συσκευασία: Σε δοχείο 1lt  

12. ΥΓΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 32-46-68 

α. Προδιαγραφές: DIN 51524, Part 2 HLP 

β. Συσκευασία: Σε δοχείο 20lt 

13. Πρόσθετο ADBLUE  

α. Προδιαγραφές:   ΙSO 22241 DIN 70070 
β. Συσκευασία:   10 lt  (Δοχεία με ρουξούνι) 

14. ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

α. Προδιαγραφές: Σε  δοσολογία 1000ml ανά 1000 λίτρα πετρελαίου να  μειώνει  το σημείο 

απόφραξης ψυχρού φίλτρου (CFPP) τουλάχιστον μέχρι και τους -14ο C και  να μειώνει  το 

σημείο ροής του πετρελαίου τουλάχιστον μέχρι και τους  -27ο C 

β. Συσκευασία: Έως 1 lt 
15. ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΟΚΤΟΝΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

α. Προδιαγραφές: Διαλύτης μυκητολάσπης (βιοντίζελ). 
Ενδεικτική Αναλογία χρήσεως: 
Σαν     συντηρητικό     σε     μη μολυσμένα   καύσιμα:       
0,3 – 0,4 λίτρα στα 1000 λίτρα 
Σαν  βιοκτόνο  σε  μολυσμένα   καύσιμα:                                 
0,6 – 0,8 λίτρα στα 1000 λίτρα 
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β. Συσκευασία:   Έως 1 lt 
16. ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

α. Προδιαγραφές: BS6580 AFNOR R 15-601 Σε αραίωση 50 %  να παρέχει προστασία ίση ή 
μεγαλύτερη των  -30ο  C έως +125ο  C 

β. Συσκευασία:  4 lt 

17. ΠΑΡΑΦΛΟΥ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

α. Προδιαγραφές: BS6580 AFNOR R 15-601. Να παρέχει προστασία ίση ή μεγαλύτερη των  -
25ο  C έως +125ο  C 

β. Συσκευασία:  4 lt 

18.  ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 

α. Προδιαγραφές: FMVSS 116 :  DOT 4 
β. Συσκευασία: 250 ml 

19. ATF ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

α. Προδιαγραφές:   GM   DEXRON III G 

β. Συσκευασία:  1 lt 

20. ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ 

α. Προδιαγραφές: Να παρέχει γρήγορη  διείσδυση για χαλάρωση της σκουριάς  και των  

εξαρτημάτων και επιπλέον  προστασία  κατά της  φθοράς και  διάβρωσης 

β. Συσκευασία: 400 ml 

21. ΣΠΡΕΙ ΑΙΘΕΡΑ 

α. Προδιαγραφές: Βοηθητικό εκκίνησης για κάθε είδους κινητήρα πετρελαίου, (φορτηγά, 

τρακτέρ, γερανοί κ.λ.π.) 

β. Συσκευασία:   400 ml 
22. ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΣΟ (Λιθίου Λευκό) 

α. Προδιαγραφές: Να παρέχει  αποτελεσματική λίπανση μεγάλης διάρκειας, μειώνοντας    τις 

φθορές των μετάλλων από την τριβή και να αντέχει μέχρι 150οC προστατεύοντας από την 

διάβρωση.  

β. Συσκευασία:   400 ml 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                                    22/11/2018  

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                          Αρ. Πρωτ. : 18705 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ                                                        

  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 Για τον υπολογισμό του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα καύσιμα λήφθηκε υπόψη η 

νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης των καυσίμων από το εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατά την 15-11-

2018. 

  
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ  

 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  CPV  ΜΟΝ.   ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ  

   

   

   

   

   

   

ΜΕΤΡ.  

   

   

   

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€)  

   

(€)  

1  DIESEL  κίνησης  09134200-9 L  210.228,84 1,17  245.967,74 

2  
Αμόλυβδη βενζίνη   

09132100-4  L  50.248,14 1,30  65.322,58 

3  DIESEL  θέρμανσης  09135100-5  L  189.964,15 0,90 170.967,74 

            Σύνολο      Ομάδας Α:  482.258,06 

    Φ.Π.Α 24%  115.741,93 

    

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Α  

 597.999,99 

 

 

                                                                                             ΟΜΑΔΑ Β΄ : ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  CPV  ΜΟΝ.   ΠΟΣΟΤΗΤΑ  Τιμή μονάδος    € ΣΥΝΟΛΟ  

   

   

   

   

   

   

ΜΕΤΡ.  

   

   

   

    

 

1  
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα  

SAE 10W-40 
09211000-1 L  1000 

5,00 

5.000,00 

2 
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα  

SAE 15W-40 
09211000-1 L  200 

6,00 

1.200,00 

3  
Λιπαντικό βενζινοκινητήρων  

SAE 10W-40 
09211000-1 L  500 

4,30 

2.150,00 

4 

Λιπαντικό ορυκτέλαιο 

πετρελαιοκινητήρων 

SAE 20W-50 

09211000-1 L  900 

4,00 

3.600,00 
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5  

Λιπαντικό ορυκτέλαιο 

βενζινοκινητήρων 

πετρελαιοκινητήρων 

SAE 20W-50 

09211000-1 L  500 

4,00 

2.000,00 

 

6  Ορυκτέλαιο μίξης 2Τ 09211000-1 L  400 
3,50 

1.400,00 

7 

Λιπαντικό κινητήρων -

Υδραυλικών συστημάτων Super 

Tractor Oil Universal  (S.T.O.U) 

SAE 10W-30 

09211000-1 L  
 

500 

4,00 

 

2.000,00 

8  
Πλήρως Συνθετική Βαλβολίνη 

SAE 75W-90 
09211000-1 L  400 

10,00 
4.000,00 

9 
Ορυκτό Λιπαντικό (Βαλβολίνη) 

 SAE 80W-90  
09211000-1 L  400 

5,00 
2.000,00 

10  Γράσο Λιθίου   09211000-1 kg  500 
6,00 

3.000,00 

11 

Ορυκτέλαια SAE 10 και 30 

απλής ρευστότητας γενικής 

χρήσης (λίπανση αλυσίδων 

κ.λ.π) 

09211000-1 L  160 

2,50 

400,00 

 

12  
Υγρό υδραυλικών συστημάτων 

ISO 32-46-68 
09211000-1 L  600 

2,50 
1.500,00 

13  Πρόσθετο ADBLUE 09211000-1 L  2908 
1,00 

2.908,00 

14 Αντιπαγωτικό πετρελαίου  09211000-1 L  120 
10,00 

1.200,00 

15 Αντιμυκητιοκτόνο πετρελαίου 09211000-1 L 100 
10,00 

1.000,00 

16 Αντιψυκτικό υγρό    09211000-1 L  400 
4,50 

1.800,00 

17  
Παραφλού  

(έτοιμο προς χρήση) 
09211000-1 L  400 

2,80 
1.120,00 

18 Υγρά Φρένων DOT4 (250cc)  09211000-1 L  100 
4,50 

450,00 

19  ATF ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 09211000-1 L 200 
5,50 

1.100,00 

20 Αντισκωριακό σπρέι  09211000-1 τεμ 120 
4,00 

480,00 

21 Σπρέι Αιθέρα (400ml) 09211000-1 τεμ 40 
5,00 

200,00 

22 Σπρέι Γράσσο (400ml) 09211000-1 τεμ 40 
5,00 

200,00 

            
ΣΎΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 

 
38.708,00 

    Φ.Π.Α 24%  9.289,92 

    

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ Β   

 47.997,92 
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      Η κατανομή της δαπάνης των καυσίμων (Ομάδα Α΄) στους φορείς του Δήμου Κιλελέρ παρουσιάζεται 

στον κάτωθι πίνακα (οι τιμές και τα συνολικά ποσά δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%)   

                

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α΄ ) ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 

Α/Α  ΦΟΡΕΑΣ  

 
ΚΑΥΣΙΜΑ  

 

Πετρέλαιο   

Κίνησης  

Αμόλυβδη   

Βενζίνη  

Πετρέλαιο  

Θέρμανσης  

  09134200-9  09132100-4  09135100-5  

 1,17   €/L   1,30  €/L   0,90  €/L  

1  ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 241.129,04 65.322,58 33.870,96 

2  
Α/ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
0 0 88.709,68 

3  
Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
0 0 40.322,58 

4  Κ.Δ.Ε.Κ 4.838,70  8.064,52 

   
ΣΥΝΟΛΟ  245.967,74 65.322,58 170.967,74 

 

                                  Παρατηρήσεις : Δεδομένης της αδυναμίας επακριβούς προσδιορισμού των αναγκών των 

υπηρεσιών, ο Δήμος Κιλελέρ, διατηρεί το δικαίωμα να απορροφά στην διάρκεια του κάθε έτους τις 

αναγκαίες ποσότητες καυσίμων και λιπαντικών σύμφωνα με τις ανάγκες του, είτε μειώνοντας, είτε 

αυξάνοντας, είτε αλλάζοντας επιμέρους τις ανωτέρω ποσότητες, χωρίς όμως να υπερβαίνει το συνολικό 

ποσό του προϋπολογισμού ή της προσφοράς του προμηθευτή.  

Συντάχθηκε                                                                 Θεωρήθηκε  
Από το γραφείο Προμηθειών                              Η Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας 
      

 

              Παλιούρα Αφεντία                                                        Ελευθερούλη Αγλαΐα  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                               22/11/2018 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                        Αρ. Πρωτ. : 18705 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ                                                        

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 1  

   Αντικείμενο της προμήθειας  

      Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (πετρελαίου 

θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»  που απαιτούνται για 

τη κίνηση των οχημάτων, τη  λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των κτιρίων καθώς και όλων 

γενικά των αναγκών του Δήμου Κιλελέρ και των Νομικών του Προσώπων ,ήτοι αναλυτικά:  

1. Δήμος Κιλελέρ 

2. Α/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Κιλελέρ  

3. Β/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Κιλελέρ  

4. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κιλελέρ  ( Κ.Δ.Ε.Κ.)  

 

ΑΡΘΡΟ 2  

                                                       Ισχύουσες διατάξεις 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:  

1. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

2. Της από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν 

4111/2013(ΦΕΚ Α΄18)  

3. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

και άλλες Διατάξεις».  

4. Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011)  «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»  

5. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

6. Του Ν. 3054/2002 Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και 

άλλες διατάξεις».  

7. Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, 

προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/ Β’/11-4-2001).  

8. Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, 

προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/ Β’/11-4-2001).  

9. Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Βενζίνη απλή super , 

προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/Β’/11-4-2001).  

10. Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι 

ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως» (Φ. Ε. Κ. 1531/ Β’/16-10-2003).  

11. Της Κ.Υ.Α 526/2004/2004 (ΦΕΚ 630 Β΄/12-5-2005) «Απαιτήσεις , όροι κυκλοφορίας και 

μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης» 
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ΑΡΘΡΟ 3  

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr  με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και 

συγκεκριμένα:  

- Για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες επί της 

διαμορφούμενες μέσες ημερήσιες τιμές λιανικής πώλησης των καυσίμων, όπως αυτές 

προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας για το νομό Λάρισας και   

- η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια 

λιπαντικών.  

Ειδικά για τα υγρά καύσιμα θα γίνονται δεκτές προσφορές και με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης  χωρίς 

αυτό να υπερβαίνει το 5% (α63, Ν. 4257/2014).  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

                                            Τόπος – Τρόπος Παράδοσης  

       Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και έως 

την εξάντληση των ποσοτήτων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, κατόπιν έγγραφης εντολής 

αρμοδίων οργάνων , με ευθύνη , μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή, είτε στις εγκαταστάσεις του 

Δήμου, του νομικού προσώπου, των σχολικών μονάδων (πετρέλαιο θέρμανσης και λιπαντικά), είτε στις 

εγκαταστάσεις του προμηθευτή (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη). 

     Ο Δήμος Κιλελέρ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων &  ελαιολιπαντικών 

που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

     Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να 

εφοδιάσει το Δήμο Κιλελέρ & τα Νομικά του Πρόσωπα με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων.   

      ΑΡΘΡΟ 5  

          Συμβατικά στοιχεία 

Α) Διακήρυξη 

Β) Συγγραφή υποχρεώσεων 

Γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Δ) Τεχνικές προδιαγραφές 

Ε) Οικονομική προσφορά 

      ΑΡΘΡΟ 6 

Τιμές προσφορών 

      Οι  οικονομικές  προσφορές  των  υποψηφίων  προμηθευτών,   οι  οποίοι  θα  αναλάβουν  τελικά  

την παρούσα   προμήθεια   στο  σύνολο   ή  για  καθένα   από  τα  προς  προμήθεια   είδη,  θα  αποτελούν 

αναπόσπαστα  μέρη  της  κάθε  σχετικής  σύμβασης.  Συνεπώς  σε  αυτή  την  περίπτωση  η  ποσοστιαία 

έκπτωση της προσφοράς των προμηθευτών θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η κάθε 

αντίστοιχη σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης 

καθενός   από   τα   προς   προμήθεια   είδη   σύμφωνα   με   ότι   προβλέπεται   στην   παρούσα   μελέτη. 

Οποιαδήποτε  αλλαγή  τους  από την πλευρά  του προμηθευτή  θα απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη  και 

αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης. 

              

  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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http://www.promitheus.gov.gr/
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        ΑΡΘΡΟ 7 

Εγγυήσεις  

  Γενικά στοιχεία εγγυητικών επιστολών  

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, 
η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  

1. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία:  
α) την ημερομηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  
δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

     στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου  
εκδίδεται η εγγύηση,  
ζ) τους όρους ότι:  

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(μόνο για την εγγύηση συμμετοχής),  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς 
τον οποίο απευθύνεται  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης.   

    Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

1. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στον Δήμο Κιλελέρ σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο), 

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή  

2. Προσφορές χωρίς εγγύηση συμμετοχής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται 

υπόψη.  

3. Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου αφορά μέρος 

των υπό προμήθεια ειδών (την ομάδα των καυσίμων σύμφωνα με τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό ή την ομάδα των ελαιολιπαντικών), η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 

ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. της ομάδας που 

υποβάλλεται προσφορά.  

4. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Σε περίπτωση που η 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήξει, ο Δήμος μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον 
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προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

5. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 

στην ένωση.  

6. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής ή παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες κατά την προσφορά του ή 

δεν προσκομίσει έγκαιρα τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν 

προσέλθει έγκαιρα για την υπογραφή της σύμβασης.  

7. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης, α) προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και β) ασφαλιστικών μέτρων ή την 

έκδοση απόφασης επ’ αυτών.  

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης  

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ . 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση 

παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Επί πλέον των όσων 

αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις εγγυήσεις «συμμετοχής» και «καλής εκτέλεσης», ισχύουν 

οι διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. Ν. 4412/2016. 

                                           ΑΡΘΡΟ 8  

                                   Παρακολούθηση και παραλαβή των προμηθειών 

Η παρακολούθηση και η διαδικασία παραλαβής των προς προμήθεια ειδών γίνεται από επιτροπή  

η οποία συγκροτείται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 221 του Ν 4412/2016.  

       

ΑΡΘΡΟ 9 

Σύμβαση -διάρκεια 

     Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι 
 υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης την οποία αναλαμβάνει και να  
καταθέσει τις κατά το άρθρο 7 της παρούσας εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση.  
Η σύμβαση καταρτίζεται με μέριμνα του κάθε φορέα που αφορά η προμήθεια (Δήμος, Νομικό 
πρόσωπο, Σχολικές Επιτροπές).  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  για δύο έτη από την υπογραφή της , ή έως την ανάλωση του  
ενδεικτικού προϋπολογισμού ή της ποσότητας των ειδών, αν αυτό συμβεί πρώτο. 
Επίσης η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί ως δύο μήνες για την ανάλωση τυχόν 
 υπολοίπων ποσοτήτων ή πιστώσεων που διαθέτει αυτή  κατά τη λήξη της διάρκειάς της,  
μετά από σύμφωνη γνώμη του «προμηθευτή» και Απόφαση του διοικούντος οργάνου του  
φορέα χωρίς αλλαγή των όρων της. Κατά την παράταση ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης. 

           
     ΑΡΘΡΟ 10 

                                Τρόπος Πληρωµής - Κρατήσεις  
Η Πληρωµή της αξίας των υλικών θα γίνεται τµηµατικά, µε έκδοση αντίστοιχων 
εξοφλητικών τιµολογίων της προµήθειας αµέσως µετά την παραλαβή των υπό 
προµήθεια υλικών και υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών και όπως ειδικότερα 
ορίζεται στη σύµβαση. 
 Κρατήσεις-Φόροι: 
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Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α θα 
βαρύνει το Δήμο. 

                                       

                              Συντάχθηκε                                                          Θεωρήθηκε                                     

                Από το γραφείο Προμηθειών                                  Η Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας 

 

                     Παλιούρα Αφεντία                                                       Ελευθερούλη Αγλαΐα 
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