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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                      

          Λάρισα 24/04/2018 

           Αριθ. αμάξ.: 285  

 

 

 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση: 9
ο

 χιλ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Θεσ/νίκης ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου 

Ταχ. Κώδικας: 411 10 

Πληροφορίες: Ψυχούλης Βασίλειος 

Τηλέφωνο: 2410 575690-91 

Fax: 2410 575096 

E-mail: promam@larissa-dimos.gr  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΓΡΩΝ (ΥΓΡΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΡΥΠΩΝ, ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ ΚΤΛ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια διαφόρων υγρών (υγρό 

καταλυτικής επεξεργασίας ρύπων, υγρά φρένων κτλ.) για τις ανάγκες των οχημάτων του 

δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.354,00€ με ΦΠΑ 24%. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έτους 2018 του Δήμου Λαρισαίων. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απόφαση δημάρχου (απευθείας 

ανάθεση αρ. 118 ν. 4412/2016). 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει ανάλογα με την τιμή μειοδοσίας, η οποία 

αναφέρεται σε κάθε μία από τις προσφορές των συμμετεχόντων, για το κάθε είδος 

χωριστά. 

Δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσφορών και για τα οκτώ υπό προμήθεια 

είδη. 
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Άρθρο 1ο … (ισχύουσες διατάξεις) 

1. Οι διατάξεις του αρ. 118 του 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147/08.08.2016), περί 

διαδικασίας με απευθείας ανάθεση. 

2. Ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2018, για τον Κ.Α.Ε.: 70.6641.80003 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ (ΛΙΠ. ΚΑΘ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», ο 

οποίος έχει ψηφισθεί και έχει αναληφθεί. 

3. Η με αριθ. 138/04-04-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

εγκρίθηκε η πίστωση. 

Άρθρο 2ο … (τόπος - ημερομηνία κατάθεσης προσφορών -φάκελος προσφοράς) 

Οι προσφορές (Φύλλο Οικονομικής Προσφοράς), για την προμήθεια των ως άνω 

αναφερομένων ειδών, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, θα κατατίθενται ή θα 

αποστέλλονται στο Δημοτικό Αμαξοστάσιο Δήμου Λαρισαίων, 9
ο

 χιλ. Π.Ε.Ο. Λαρίσης – 

Θεσ/νίκης ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου τκ 41110, έως και την Δευτέρα 07/05/2018, και κατά το 

χρονικό διάστημα από 7:30 π.μ. μέχρι 1:30 μ.μ., μέσα σε σφραγισμένο  φάκελο, όπου 

έξω απ’ αυτόν θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

1. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ  

2. Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαμβάνει μέρος στην εν λόγω διαδικασία. 

Άρθρο 3ο … (υποχρεώσεις μειοδότη/αναδόχου) 

Ο μειοδότης θα υποβάλει υποχρεωτικά, πριν την κατακύρωση της ανάθεσης της 

προμήθειας (απόφαση δημάρχου), απόσπασμα ποινικού μητρώου καθώς και 

ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα,  

Ο ανάδοχος βαρύνεται με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και φόρους καθώς και 

κάθε άλλη επιβάρυνση που αφορά τη μεταφορά και παράδοση των υλικών. Ο Δήμος 

επιβαρύνεται μόνο με τον Φ.Π.Α.  

Οι λαμβάνοντες μέρος στη διαδικασία κατάθεσης προσφορών θεωρείται ότι 

έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα. 
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Ο χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος 

των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της έγγραφης παραγγελίας των. 

Άρθρο 4ο … (ισχύς σύμβασης- οικονομική προσφορά) 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ για ένα έτος και θα μπορεί να 

παραταθεί μέχρι και τρεις (3) μήνες μετά από κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων.  

Η Οικονομική Προσφορά δεν μπορεί να μεταβληθεί καθ’ όλη την διάρκεια της 

συμβάσεως για κανένα από τα αναφερόμενα στον επισυναπτόμενο πίνακα είδη. 

Άρθρο 5ο … (πληρωμές) 

Η πληρωμή θα γίνει εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημέρα 

προσκόμισης των τιμολογίων. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής από τον Δήμο Λαρισαίων πέραν του 

παραπάνω χρονικού διαστήματος και μόνο για το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό, ο 

προμηθευτής δικαιούται να κινήσει διαδικασία καταβολής των νομίμων κάθε φορά 

τόκων υπερημερίας. 

Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος που τυχόν αναφέρεται στις Οικονομικές 

Προσφορές σχετικά με τον τρόπο ή χρόνο πληρωμής – εξόφλησης της αξίας των ειδών ή 

και άλλες πιθανές ρήτρες, σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής, δεν θα ληφθεί 

υπόψη και δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση του Δήμου Λαρισαίων προς τον 

προμηθευτή ούτε θεμελιώνει κανένα δικαίωμα στον προμηθευτή έναντι του Δήμου. 

Αρμόδια για επίλυση οποιονδήποτε διαφορών προκύψουν σε οποιαδήποτε φάση 

της παρούσας προμήθειας, είναι τα Δικαστήρια Λάρισας. 

Άρθρο 6ο … (παραλαβή) 

Η προμήθεια – παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια 

ισχύος της συμβάσεως ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα προς προμήθεια υλικά 

σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης και της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που τα υπό παραλαβή είδη δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης 

και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς τότε αυτά δεν θα παραληφθούν και 

ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει, με δικά του έξοδα, σύμφωνα με τους 
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όρους της σύμβασης, εκτός αν η υπηρεσία, μετά και από γνώμη των μηχανολόγων που 

εκπόνησαν την μελέτη και την αξιολόγηση, κρίνει ότι τα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά 

καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της αρχικής σύμβασης και είναι μέσα στα πλαίσια της 

εξέλιξης και της βελτίωσής τους. 

Τα αναφερόμενα στον επισυναπτόμενο πίνακα είδη θα παραλαμβάνονται από το 

Τμήμα Εφοδιασμού & Αποθηκών της Δ/νσης Αμαξοστασίου κατά τις ώρες από 7:30 π.μ. 

έως και 12:30 μ.μ., όλες τις εργάσιμες ημέρες. 

Άρθρο 7ο … (τεχνικές προδιαγραφές) 

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου οίκου 

με καλή φήμη στην Ελλάδα ή / και στο Εξωτερικό. 

Οι τιμές προσφοράς θα είναι σε τιμές λίτρου και όχι συσκευασίας.  

Για το σύνολο των ειδών θα προσκομισθούν τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας 

(MSDS) και τα Τεχνικά Φύλλα Πληροφοριών στην ελληνική γλώσσα. 

Επίσης θα είναι σύμφωνα με τα κάτωθι τεχνικά στοιχεία: 

1. Υγρό καταλυτικής επεξεργασίας ρύπων (Ad Blue):  

Να είναι πρόσφατης παραγωγής, μέγιστο 90 μέρες από την ημερομηνία 

παραγγελίας. 

Να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία παραγωγής επάνω στο δοχείο 

συσκευασίας.   

Να πληροί, κατ’ ελάχιστο, τις προδιαγραφές: DIN 70070, ISO 22241.  

Η συσκευασία τους να είναι σε δοχεία των 10 λίτρων και να φέρει σωλήνα 

πλήρωσης.  

2. Υγρά φρένων (αυτοκινήτων) 

Να πληρούν τις προδιαγραφές: FMVSS 116, DOT 5.1, SAE J1704, ISO 4925. 

Η συσκευασία τους να είναι σε δοχεία των 0,250 λίτρων. 

3. Αντιβακτηριακό πρόσθετο πετρελαίου δεξαμενών 

Να είναι κατάλληλο για χρήση σε δεξαμενές πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης. 

Να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την μηκυτολάσπη, βακτήρια και μύκητες. Να είναι 

κατάλληλο για όλους τους τύπους Diesel και Biodiesel. Να έχει αντιδιαβρωτικές και 

αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές ISO 9001.2008. Να 
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αναμειγνύεται σε αναλογία τουλάχιστον 1:2000 για καθαρισμό και 1:10000 για 

συντήρηση. Η συσκευασία τους να είναι σε δοχεία των 10 λίτρων. 

4. Αντιβακτηριακό πρόσθετο πετρελαίου ντεπόζιτων οχημάτων 

Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ντεπόζιτα οχημάτων. Να αντιμετωπίζει 

αποτελεσματικά τα βακτήρια και τους μύκητες στο πετρέλαιο. Να είναι κατάλληλο για 

όλους τους τύπους Diesel και Biodiesel. Να έχει αντιδιαβρωτικές και αντιοξειδωτικές 

ιδιότητες. Να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές ISO 9001.2008. Να αναμειγνύεται σε 

αναλογία τουλάχιστον 1:1000. Συσκευασία 1 λίτρου ή οποιαδήποτε μικρότερη.  

5. Υγρό καθαριστικό ψυγείων οχημάτων 

Να είναι κατάλληλο για κάθε τύπο ψυγείου, να μην χρειάζεται άδειασμα του 

υγρού του κυκλώματος ψύξης για την εφαρμογή του, να μην προκαλεί βλάβη στα 

εξαρτήματα του συστήματος ψύξης ή τον κινητήρα, να βελτιώνει τον κύκλο ψύξης του 

κινητήρα. Να αναμειγνύεται σε αναλογία τουλάχιστο 1:20. Συσκευασία 1 λίτρου ή 

οποιαδήποτε μικρότερη. 

6. Υγρό σφραγιστικό ψυγείων οχημάτων 

Να είναι κατάλληλο για κάθε τύπο ψυγείου, να είναι συμβατό με όλα τα είδη 

αντιψυκτικού υγρού, να μην προκαλεί βλάβη στα εξαρτήματα του συστήματος ψύξης ή 

τον κινητήρα. Να αναμειγνύεται σε αναλογία τουλάχιστο 1:20.  Συσκευασία 1 λίτρου ή 

οποιαδήποτε μικρότερη. 

7. Υγρό καθαρισμού μπέκ βενζίνης 

Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους βενζινοκινητήρων. Να καθαρίζει και να 

λιπαίνει την αντλία βενζίνης, τα μπεκ ψεκασμού, τις βαλβίδες κτλ. Να προστατεύει από 

τη διάβρωση και τη σκουριά. Να αναμειγνύεται στο ντεπόζιτο των οχημάτων σε 

αναλογία τουλάχιστο 1:150. Συσκευασία 1 λίτρου ή οποιαδήποτε μικρότερη. 

8. Υγρό καθαρισμού μπέκ πετρελαίου 

Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους πετρελαιοκινητήρων 

συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών EURO 5 και EURO 6. Να είναι συμβατό με όλους 

τους τύπου πετρελαίου και Biodiesel.  Να καθαρίζει, να λιπαίνει και να προστατεύει το 

σύστημα παροχής καυσίμου και τα μπεκ ψεκασμού. Να αναμειγνύεται στο ντεπόζιτο των 

οχημάτων σε αναλογία τουλάχιστο 1:100. Συσκευασία 1 λίτρου ή οποιαδήποτε 

μικρότερη. 
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Άρθρο 8ο … (ποσότητες / ενδεικτικός προϋπολογισμός )   

Τα είδη, τα οποία προτίθεται να προμηθευτεί ο Δήμος, ανέρχονται στην ποσότητα 

η οποία αναγράφεται στον πίνακα 1 του ενδεικτικού προϋπολογισμού.   

Τα υπό προμήθεια είδη δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν την 

ενδεικτική τιμή μονάδος (μέγιστη τιμή), όπως αυτή αποτυπώνεται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό του πίνακα 1.  

Πίνακας 1: Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Περιγραφή Ποσότητα 
(λίτρα)  

Ενδεικτική 
Τιµή 

Μονάδας 

Ενδεικτική 
Προϋπ. Αξία 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Φ.Π.Α. Συνολική 
Προϋπ. Αξία 

Υγρό Καταλυτικής 
Επεξεργασίας Ρύπων  

(Ad blue) 
6.000 0,70 € 4.200,00 € 24% 5.208,00 € 

Υγρό Φρένων  50 8,00 € 400,00 € 24% 496,00 € 
Αντιβακτηριακό Πρόσθετο 
Πετρελαίου δεξαµενών  

100 22,00 € 2.200,00 € 24% 2.728,00 € 

Αντιβακτηριακό Πρόσθετο 
Πετρελαίου ντεπόζιτων  

20 10,00 € 200,00 € 24% 248,00 € 

Καθαριστικό Ψυγείου  40 15,00 € 600,00 € 24% 744,00 € 
Σφραγιστικό Ψυγείου  10 15,00 € 150,00 € 24% 186,00 € 

Υγρό καθαρισµού µπέκ 
βενζίνης 

20 15,00 € 300,00 € 24% 372,00 € 

Υγρό καθαρισµού µπέκ 
πετρελαίου 

20 15,00 € 300,00 € 24% 372,00 € 

        

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. 8.350,00 €     

∆απάνη Φ.Π.Α.   2.004,00€    

Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη     10.354,00 € 

Λάρισα 24/04/2018 

Συντάχθηκε 

ΨΥΧΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 
 

Λάρισα 24/04/2018 Λάρισα 24/04/2018 

Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 

          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
   

ΛΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                      

         Ημερομηνία:      /      /            

              Αριθ. αμάξ.:     

 

 

 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση: 9
ο

 χιλ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Θεσ/νίκης ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου 

Ταχ. Κώδικας: 411 10 

Πληροφορίες: Ψυχούλης Βασίλειος 

Τηλέφωνο: 2410 575690-91 

Fax: 2410 575096 

E-mail: promam@larissa-dimos.gr  

ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΓΡΩΝ (ΥΓΡΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΥΠΩΝ, 

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ ΚΤΛ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  

 Είδος Ποσότητα 
(λίτρα) 

Τιµή Λίτρου 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική  Αξία 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Υγρό Καταλυτικής Επεξεργασίας Ρύπων  

(Ad blue) 
6.000   

2 Υγρό Φρένων (DOT 5.1) 50   

3 
Αντιβακτηριακό Πρόσθετο Πετρελαίου 

(δεξαµενών)  100   

4 
Αντιβακτηριακό Πρόσθετο Πετρελαίου 

(ντεπόζιτων οχηµάτων) 20   

5 Καθαριστικό Ψυγείου  40   
6 Σφραγιστικό Ψυγείου  10   
7 Υγρό καθαρισµού µπέκ βενζίνης 20   
8 Υγρό καθαρισµού µπέκ πετρελαίου 20   

 
 
 

Ημερομηνία:     /    /         

Ο προσφέρων 

(σφραγίδα & υπογραφή) 

 


