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Ελληνική ∆ηµοκρατία 
Νοµός Λάρισας 
Ενιαίος Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Στερεών  
Αποβλήτων ∆ήµων & Κοινοτήτων Ν. Λάρισας 

ΑΝΑΡTΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

Λάρισα, 11/02/2014 
Αριθ. Πρωτ.: Φ1/∆/16 

 
 

 
Απόσπασµα  τ ο υ  Πρακ τ ι κο ύ  αρ ι θ .  4 / 2 0 1 4  
ΑΠΟΦΑΣΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΤ ΙΚΗΣ  ΕΠ Ι ΤΡΟΠΗΣ  

Υπ ’  αρ ι θ . : 1 6 / 2 0 1 4  
 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση της µαταίωσης του διαγωνισµού της προµήθειας: «Προµήθεια υγρών 
καυσίµων και λιπαντικών» και της απευθείας ανάθεσης της προµήθειας  

 

Στη Λάρισα σήµερα 11/02/2014 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 16:00 µ.µ., η Εκτελεστική 
Επιτροπή του Ενιαίου Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ∆ήµων και Κοινοτήτων Ν. 
Λάρισας, συνήλθε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής κ. Αντώνη Γκουντάρα,υπ’αριθ.4358/11-02-2014 που δηµοσιεύτηκε στην 
ιστοσελίδα του Συνδέσµου και  γνωστοποιήθηκε στα µέλη  του σύµφωνα µε την παρ.6 του αριθ. 
75 του Ν.3852/2010 παρευρεθήκαν από τα µέλη οι κ.κ. 1) Αντώνης Γκουντάρας ως Πρόεδρος, 
2) Σταύρος Πουλαράκης ως Αντιπρόεδρος, 3) Αναστάσιος Πρασσάς ως µέλος.  
Εφόσον διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία των µελών ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής 
κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης.  
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Ενιαίου Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ∆ήµων και 
Κοινοτήτων Ν. Λάρισας, συζήτησε  το θέµα: Έγκριση της µαταίωσης του διαγωνισµού της 
προµήθειας: «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών» και της απευθείας ανάθεσης της 
προµήθειας  
 
Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο εισηγητής του θέµατος και  Πρόεδρος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής είπε τα εξής:  
 
 
Σύµφωνα µε την παρ.13 του άρθρου 2 του Ν.2286/1995: 
«Με διαπραγµάτευση (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) είναι η διαδικασία που οι επί µέρους 
φορείς προσφεύγουν στους προµηθευτές της επιλογής τους και διαπραγµατεύονται τους όρους 
των υπό σύναψη συµβάσεων µε έναν ή περισσότερους από αυτούς, µε ή χωρίς δηµοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισµού. 
 
Η διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να τηρηθεί στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
Ι. Εφόσον κατά τη διενέργεια ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας: 
α) υποβλήθηκαν προσφορές µη κανονικές και υπό τους όρους άτι: 
αα) κλήθηκαν για διαπραγµάτευση όσοι υπέβαλαν προσφορές και αξιολογήθηκαν κατά την 
προηγηθείσα διαδικασία και 
ββ) δεν έχουν µεταβληθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της διακήρυξης. 
 
β) δεν υποβλήθηκαν προσφορές ή οι υποβληθείσες κρίνονται απαράδεκτες και υπό τις 
προϋποθέσεις ότι: αα) δεν µεταβλήθηκαν ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της διακήρυξης και ββ) 
διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης….» 
 
 
Στο άρθρο 23, παρ 2  του ΕΚΠΟΤΑ ορίζονται τα εξής:  
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«2. Προκειµένου να διενεργηθεί η προµήθεια µε διαδικασία µέσω διαπραγµάτευσης ή µε 
απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου το οποίο 
επιλέγει και τον προµηθευτή, αφού προηγηθεί γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση 
οργάνου. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, µε ρητή αναφορά στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή σ' 
αυτή τη διαδικασία και να αναφέρονται, πέραν των στοιχείων (ονοµασία και ταχυδροµική 
διεύθυνση) της αναθέτουσας αρχής, η αξία, η ποσότητα και η φύση των αγοραζοµένων 
εµπορευµάτων, ο αριθµός των αιτήσεων συµµετοχής (σε περίπτωση αποτυχόντος διαγωνισµού), 
ο αριθµός των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν προσφορά, ενδεχοµένως δε, ο 
αριθµός των υποψηφίων που δεν προκρίθηκαν και οι λόγοι απόρριψης της υποψηφιότητάς 
τους. Η απόφαση αυτή υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από το νοµάρχη. Εάν η προς εκτέλεση 
προµήθεια είναι δαπάνη ίσης ή µεγαλύτερης των 200.000 ECU, η απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής ή τα κυριότερα σηµεία της διαβιβάζονται στην επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µε 
φροντίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον ήθελαν ζητηθούν από την Επιτροπή. Σε περίπτωση 
που η απευθείας ανάθεση αφορά προµήθεια ή δαπάνη της οποίας δεν υπερβαίνει κατά είδος, σε 
ετήσια βάση, το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) δραχµών (Σήµερα 15.000 
ευρώ, όπως ορίστηκε µε την ΚΥΑ αριθ. 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ή εκείνο που ορίζεται στην περίπτωση θ της παραγράφου 20 
του ν. 1797/1988 όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, αποφασίζει σχετικά, µε ανάλογη εφαρµογή των 
ανωτέρω, ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, µετά από προηγούµενη γνώµη του 
αρµοδίου για την αξιολόγηση οργάνου.  
3. Σε περίπτωση που πριν από την απευθείας ανάθεση µαταιώθηκαν τα αποτελέσµατα 
διαγωνισµού, οι παραπάνω αποφάσεις υποκαθίστανται από την απόφαση της 
περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του παρόντος κανονισµού, µε 
ανάλογη εφαρµογή των ανωτέρω».  
 
Σύµφωνα δε µε το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ:   
«1.Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε 
γνωµοδότησή του προς τη δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο ή, για τις περιπτώσεις 
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 και της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του παρόντος 
κανονισµού, το δήµαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, που αποφασίζουν σχετικά, µπορεί να 
προτείνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 1797/88, 2000/91 και του παρόντος κανονισµού:  
α)Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής που προφέρει ο 
προµηθευτής.  
β)Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των 
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  
γ)Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόµενη υπηρεσία για να προβεί στην 
πραγµατοποίηση της προµήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προµήθειας, σύµφωνα µε την 
περίπτωση α της παραγράφου αυτής.  
δ)Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, µεταξύ 
περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης 
µεταξύ αυτών, για την επιλογή του προµηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο 
προµηθευτής επιλέγεται µε κλήρωση.  
 
2. Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην παραπάνω παράγραφο, γνωµοδοτικό όργανο 
γνωµοδοτεί για:  
α)µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση προµήθειας 
του υλικού, για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής.  
β)συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση 
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης.  
γ)Τελική µαταίωση της προµήθειας,  
τότε, τη σχετική απόφαση λαµβάνουν οι αναφερόµενες στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου αρχές, κατά περίπτωση». 
 
Επιπλέον, στην παρ. 2 του άρθρου 2 του "Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης"  ( ΥΠ.ΕΣ. 11389/1993, ΦΕΚ 185/1993 τεύχος Β') αποσαφηνίζεται:  
«2.Όπου στις διατάξεις του παρόντος κανονισµού αναφέρεται:….. 
 β)∆ηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, νοείται για τους συνδέσµους η εκτελεστική επιτροπή, για 
τα ιδρύµατα, νοµικά πρόσωπα και τοπικά συµβούλια το διοικητικό τους συµβούλιο….  
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δ)∆ηµαρχιακή επιτροπή, νοείται η εκτελεστική επιτροπή του ιδρύµατος». 
 
Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι στην περίπτωση που η διαδικασία 
των διαπραγµατεύσεων επιλέγεται επειδή µαταιώθηκαν τα αποτελέσµατα προηγούµενου 
διαγωνισµού αρµόδιο όργανο είναι η Εκτελεστική Επιτροπή του ΦΟ∆ΣΑ, η οποία αποδέχεται 
την γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για µαταίωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού και την απευθείας ανάθεση της προµήθειας.  
 
Βάσει της µε αριθµό 1/2014 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του δηµόσιου ανοικτού 
διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την προµήθεια: «Προµήθεια υγρών καυσίµων και 
λιπαντικών», εκδόθηκε από τον Πρόεδρο του ΦΟ∆ΣΑ η µε αρ. πρωτ.4241/16-01-2014 
διακήρυξη του διαγωνισµού, η οποία δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και στις 
εφηµερίδες, σύµφωνα µε τις κείµενες περί δηµοσιότητας διατάξεις. 
 
Στον διαγωνισµό που διεξήχθη στις 27/01/2014 για την προµήθεια των υγρών καυσίµων δεν 
υποβλήθηκε καµία προσφορά, ενώ για την προµήθεια των λιπαντικών υποβλήθηκαν 2 
προσφορές, οι οποίες κρίθηκαν απαράδεκτες στο στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών 
συµµετοχής των διαγωνιζοµένων, λόγω µη εκπλήρωσης του συνόλου των τιθέµενων από τη 
διακήρυξη προϋποθέσεων σύµφωνα µε το σχετικό πρακτικό που συντάχθηκε από την αρµόδια 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µε την από 29/01/2014 γνωµοδότησή της 
εισηγήθηκε προς την Εκτελεστική Επιτροπή του ΦΟ∆ΣΑ να κηρυχθεί ο εν λόγω διαγωνισµός 
της 27ης Ιανουαρίου 2014 άγονος και να διεξαχθεί εκ νέου σύµφωνα µε το άρθρο 4 της 
διακήρυξης, κατόπιν παρελεύσεως επτά (7) ηµερών, την 03/02/2014, ηµέρα ∆ευτέρα, στον ίδιο 
τόπο και την ίδια ώρα. Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΦΟ∆ΣΑ επικύρωσε την γνωµοδότηση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε την µε αριθµό 11/2014 απόφασή της. 
  
Στον επαναληπτικό διαγωνισµό που διεξήχθη στις 3/02/2014 οµοίως για την προµήθεια των 
υγρών καυσίµων δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά, ενώ για την προµήθεια των λιπαντικών 
υποβλήθηκαν 2 προσφορές από τους ίδιους συµµετέχοντες που έλαβαν µέρος στη 
διαγωνιστική διαδικασία της 27ης Ιανουαρίου 2014, οι οποίες όµως κρίθηκαν και πάλι 
απαράδεκτες στο στάδιο της αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών των 
διαγωνιζοµένων, καθώς οι προσφερόµενες τιµές, και από τους δύο συµµετέχοντες, ήταν κατά 
πολύ µεγαλύτερες από αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισµού των τευχών δηµοπράτησης. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µε την από 6/02/2014 γνωµοδότησή της εισηγείται προς την 
Εκτελεστική Επιτροπή του ΦΟ∆ΣΑ: 
Α. Να απορριφθούν ως απαράδεκτες οι προσφορές που δόθηκαν για την προµήθεια 
λιπαντικών, καθώς οι προσφερόµενες τιµές, και από τους δύο συµµετέχοντες, είναι  κατά πολύ 
µεγαλύτερες από αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισµού των τευχών δηµοπράτησης, και να 
κηρυχθεί ο διαγωνισµός της 3ης Φεβρουαρίου 2014 άγονος, λόγω µη υποβολής προσφορών 
για την προµήθεια υγρών καυσίµων και λόγω µη αποδεκτών προσφορών για  την προµήθεια 
των λιπαντικών. 
Β. Τη µαταίωση του διαγωνισµού, διότι οι ανοιχτοί διαγωνισµοί  που διεξήχθησαν στις 
27/01/2014 και στις 3/02/2014 (επαναληπτικός) για την προµήθεια: «Προµήθεια υγρών 
καυσίµων και λιπαντικών» έχουν αποβεί άγονοι, και την απευθείας ανάθεση της προµήθειας. 
 
Τέλος, θέτω  υπόψη σας τις προσφορές των εξής προµηθευτών: α) Σελήνης Nικόλαος, β) 
Σιώχας Βασίλειος, γ) ∆ιαβολάκης Κωνσταντίνος, δ) Ποπότη Παναγιώτα, σχετικά µε την 
προµήθεια: «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών». 
 
 

Η  Εκτελεστική Επιτροπή, 
 
 

Αφού   έλαβε υπόψη:  
1. Την εισήγηση του προέδρου  
2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95, 
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3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ, 
4. Την από 6/02/2014 γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού για την µαταίωση του διαγωνισµού της προµήθειας: «Προµήθεια υγρών 
καυσίµων και λιπαντικών» και την απευθείας ανάθεση της προµήθειας, 
5. Τις προσφορές που υποβλήθηκαν, 

 
Τα  µέλη της Εκτελεστικής επιτροπής κατόπιν  διαλογικής συζήτησης, 

 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣ Ι ΣΑΝ  
 

                                             
1. Εγκρίνει το πρακτικό της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και κηρύσσει τον 

διαγωνισµό της 3ης Φεβρουαρίου 2014 άγονο, λόγω µη υποβολής προσφορών για την 
προµήθεια υγρών καυσίµων και λόγω µη αποδεκτών προσφορών για  την προµήθεια 
των λιπαντικών. 

 
2. Εγκρίνει τη µαταίωση του  ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια: «Προµήθεια 

υγρών καυσίµων και λιπαντικών, διότι οι δηµόσιοι ανοιχτοί διαγωνισµοί που 
διεξήχθησαν στις 27/01/2014 και στις 3/02/2014 (επαναληπτικός) για την εν λόγω 
προµήθεια έχουν αποβεί άγονοι. 

 
3. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της προµήθειας, σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισµού: «Προµήθεια υγρών καυσίµων και 
λιπαντικών», ως εξής: 
 
 

Α. Της προµήθειας υγρών καυσίµων για τη ∆ιαχειριστική Ενότητα Λάρισας στον Σελήνη 
Νικόλαο, µε ΑΦΜ: 045307515 – ∆ΟΥ: Β’ Λάρισας, έναντι του ποσού των 8.000,00 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 
  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 
(σε ευρώ) 

1. Πετρέλαιο κίνησης 
(diesel) Λίτρο 5.886,03 1,105 6.504,07 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 6.504,07 

  ΦΠΑ (23%): 1.495,93 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 8.000,00 

 
Β. Της προµήθειας υγρών καυσίµων για τη ∆ιαχειριστική Ενότητα Λάρισας στον Σιώχα 
Βασίλειο, µε ΑΦΜ: 029814040 – ∆ΟΥ: Α’ Λάρισας, έναντι του ποσού των 10.000,00 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 
(σε ευρώ) 

1. Πετρέλαιο κίνησης 
(diesel) Λίτρο 7.357,54 1,105 8.130,08 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 8.130,08 

  ΦΠΑ (23%): 1.869,92 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 10.000,00 
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Γ. Της προµήθειας υγρών καυσίµων για τη ∆ιαχειριστική Ενότητα Λάρισας στον ∆ιαβολάκη 
Κωνσταντίνο, µε ΑΦΜ: 103949212 – ∆ΟΥ: Β’ Λάρισας, έναντι του ποσού των 50.000,00 
ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 
(σε ευρώ) 

1. Πετρέλαιο κίνησης 
(diesel) Λίτρο 32.408,27 1,105 35.811,14 

2. Βενζίνη αµόλυβδη 
 

Λίτρο 
 

3.674,46 1,317 4.839,27 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 40.650,41 

  ΦΠΑ (23%): 9.349,59 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 50.000,00 

 
∆. Της προµήθειας υγρών καυσίµων για τη ∆ιαχειριστική Ενότητα Λάρισας στην Ποπότη 
Παναγιώτα, µε ΑΦΜ: 044005275 – ∆ΟΥ: Γ’ Λάρισας, έναντι του ποσού των 11.078,66 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 
(σε ευρώ) 

1. Πετρέλαιο κίνησης 
(diesel) Λίτρο 8.001,55 1,105 8.841,71 

2. Βενζίνη αµόλυβδη 
 

Λίτρο 
 

125,53 1,317 165,33 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 9.007,04 

  ΦΠΑ (23%): 2.071,62 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 11.078,66 

 
 
Ε. Της προµήθειας υγρών καυσίµων για τη ∆ιαχειριστική Ενότητα Φαρσάλων στον  ∆ιαβολάκη 
Κωνσταντίνο, µε ΑΦΜ: 103949212 – ∆ΟΥ: Β’ Λάρισας, έναντι του ποσού των 33.103,82 
ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1. Πετρέλαιο κίνησης 
(diesel) Λίτρο 24.356,26 1,105 26.913.67 

  ΦΠΑ (23%): 6.190,15 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 33.103,82 

 
Ζ. Της προµήθειας λιπαντικών, στην εταιρία «ΣΟΦΙΑ∆Η Μ. - ΛΙΑΠΗΣ Σ. Ο.Ε. µε τη διακριτική 
επωνυµία ¨ΦΙΛΤΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ο.Ε.¨, µε ΑΦΜ: 099847918 – ∆ΟΥ: Β’ Λάρισας, έναντι του 
ποσού των 10.424,74 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), σύµφωνα µε τον παρακάτω 
πίνακα: 
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Α/
Α ΕΙ∆ΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 

1. Πετρελαιοκινητήρων SAE 
15W-40 (S.H.P.D.) Λίτρο 800 3,37 € 2.696,00 

2. Πετρελαιοκινητήρων SAE 
10W-40 

 
Λίτρο 

 

34 4,50 € 153,00 

3. Μετάδοσης κίνησης ATF 
(ISO 10) 

 
Λίτρο 

 

60 4,90 € 294,00 

4. 
Έλαιο Υδραυλικών 
συστηµάτων ISO 46, 32, 
10W-30 

 
Λίτρο 

 

800 3,15 € 2.520,00 

5. Βαλβολίνη 80W – 90, 
SAE 90, SAE 50 

 
Λίτρο 

 

270 4,23 € 1.142,10 

6. 
Γράσο Λιθίου µε πρόσθετα 
∆ιθειούχου Μολυβδαινίου 
NLGI-3 (E.P.) 

 
Λίτρο 

 
125 3,78 € 472,50 

7. Γράσο υψηλής πίεσης 
(φύσιγγες 400 γρ.) Τεµάχιο 50 4,50 225,00 

8. Αντιψυκτικό υγρό 
Αιθυνελογλυκόλης 

 
Λίτρο 

 

320 3,04 € 972,80 

 
Προϋπολογισµός 

Λιπαντικών 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 8.475,40 

 Φ.Π.Α. (23%): 1.949,34 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 10.424,74 

 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής 
 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
∆ήµαρχος Αγιάς 
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