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ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 59.825,00 €, ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 
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o Τεχνική Έκθεση, σελ. 2 

o Συγγραφή Υποχρεώσεων & Τεχνικές προδιαγραφές, σελ. 3-9 

o Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός, σελ. 10 

o Φύλλο Οικονομικής Προσφοράς, σελ. 11 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων και πιο συγκεκριμένα, 

(α) πετρελαίου (diesel) κίνησης, (β) αμόλυβδης βενζίνης, γ) υγραερίου και (δ) πετρελαίου 

θέρμανσης για τις ανάγκες κίνησης των διαφόρων οχημάτων (φορτηγών, μηχανημάτων έργου, 

επιβατικών, κλπ) και τις ανάγκες θέρμανσης των κτηριακών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά 

για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους. Αναλυτικά οι ποσότητες των καυσίμων αυτών περιγράφονται 

στον προϋπολογισμό της προμήθειας. 

Η προμήθεια προϋπολογισμού ΕΥΡΩ 59.825,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. θα χρηματοδοτηθεί 

αντίστοιχα από ιδίους πόρους, σύμφωνα με την ανάλυση που γίνεται στον προϋπολογισμό της 

προμήθειας. 

Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει με βάση το μεγαλύτερο επί τοις εκατό ποσοστό 

έκπτωσης, όπως αυτό προκύπτει από την ακόλουθη σχέση: 

0,8525* ΠΕ_1 + 0,0497* ΠΕ_2 + 0,0316* ΠΕ_3 + 0,0662* ΠΕ_4, όπου 

ΠΕ_1 : Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο κίνησης 

ΠΕ_2 : Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για τη βενζίνη (αμόλυβδη) 

ΠΕ_3 : Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το υγραέριο και 

ΠΕ_4 : Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο θέρμανσης 

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι διαγωνιζόμενοι προφέρουν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης ή 

την ίδια τιμή προσφοράς, θα γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» σε 

συνδυασμό με τον Ν. 3463/2006 περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», τις διατάξεις 

του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα «Καλλικράτης» και του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 Τεύχος 

α’) Πρόγραμμα « Κλεισθένης Ι». 

 

        ΛΑΓΚΑΔΑΣ  17.03.2020                                  ΛΑΓΚΑΔΑΣ  17.03.2020 

               Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                     Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.    

                                                                                              

                                                           

       

     ΣΑΒΒΙΛΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                                                  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.                      ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια καυσίμων κίνησης & θέρμανσης για τις 

ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά. Συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 

59.825,00 € πλέον Φ.Π.Α. (24%). Η παραπάνω προμήθεια περιλαμβάνει τα εξής είδη και 

ποσότητες καυσίμων: 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε λίτρα 

Πετρέλαιο κίνησης 51.000 

Βενζίνη αμόλυβδη 2.500 

Υγραέριο 3.000 

Πετρέλαιο θέρμανσης 5.500 

 

Άρθρο 2 

Ισχύουσες διατάξεις 

Ο διαγωνισμός και η προμήθεια θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις που 

αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη.  

Η παρούσα είναι αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 

 

Άρθρο 3 

Ευθύνη πωλητού και διασφάλιση ποιότητας 

 

1. Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμφωνημένων ιδιοτήτων 

των πωλούμενων ειδών γενικώς και εγγυάται την ανυπαρξία οιουδήποτε κρυφού 

ελαττώματος. 

2. Σε περίπτωση ποιοτικού ελέγχου των καυσίµων εάν διαπιστωθεί ασυµφωνία 

χαρακτηριστικών, ή ακόµα και βλάβη των οχηµάτων, η οποία διαπιστωµένα θα προέλθει 

από την κακή ποιότητα των καυσίµων, ο ανάδοχος υποχρεούται αφ’ ενός µεν να 

αντικαταστήσει κάθε ποσότητα ακατάλληλου καυσίµου, αφ’ ετέρου δε να επανορθώσει µε 

δικές του δαπάνες, κάθε βλάβη ή φθορά των οχηµάτων, µηχανηµάτων κ.λ.π.  
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Εάν ο ανάδοχος παραµελήσει τα ανωτέρω, καλείται µέσα σε ορισµένη προθεσµία να 

συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του. Αν αυτό δεν γίνει, οι απαιτούµενες εργασίες 

εκτελούνται από το φορέα για λογαριασµό του αναδόχου, σε βάρος των κατατεθειµένων 

εγγυήσεων ή των ποσών που του οφείλονται. Εάν τα ποσά αυτά είναι ανεπαρκή, το υπόλοιπο 

βεβαιώνεται σε βάρος του αναδόχου µε απόφαση του ∆ηµοτικού ή Διοικητικού συµβουλίου 

αντίστοιχα και εισπράττεται κατά τις διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη των 

∆ηµοτικών εσόδων. 

3. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους την προσκόμιση 

δειγμάτων οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο για τη μόρφωση γνώμης ή έλεγχο αυτών από το 

Γ.Χ.Κ. 

Άρθρο 4 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης - Ρήτρες 

 

Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος της 

προµήθειας πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύµβασης, ποσού ίσου µε το 5% του συµβατικού προϋπολογισµού της προµήθειας (χωρίς 

Φ.Π.Α.).  

Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 

περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:  

i. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

ii. Τον εκδότη. 

iii. Τον φορέα µε τον οποίο θα υπογραφεί η σύµβαση, στον οποίο απευθύνεται.  

iv. Τον αριθµό της εγγύησης.  

v. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.  

vi. Την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

vii. Τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

viii. τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ix. τον χρόνο ισχύος της εγγύησης. 
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x. 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. 

xi. Τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

xii. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 

ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο του εκάστοτε φορέα. Το 

σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.  

Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει:  

Ότι οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται µόνο δια της επιστροφής σ’ 

αυτόν, της εγγυητικής επιστολής ή µε έγγραφη δήλωση του εκάστοτε φορέα ότι εξέλειπε ο 

λόγος για τον οποίο κατετέθη.  

Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προµηθευτής θα εγγυηθεί:  

i. Ότι µε την υπογραφή της σύµβασης τα καύσιµα που θα προµηθεύει τη 

Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά θα ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές των 

κρατικών διυλιστηρίων, όπως ισχύουν σήµερα.  

ii. Την έγκαιρη και χωρίς καθυστέρηση (εντός 48 ωρών) προµήθεια υγρών 

καυσίµων θέρμανσης στις εγκαταστάσεις του φορέα µετά την έγγραφη 

παραγγελία από µέρους του φορέα και αυθηµερόν παράδοση για τα καύσιμα 

κίνησης στις εγκαταστάσεις του αναδόχου ή του συνεργαζόμενου με αυτόν 

πρατηρίου (εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Λαγκαδά). 

 Η εγγύηση επιστρέφεται µετά το πέρας ισχύος της σύµβασης, ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συµβαλλόµενους και µετά από την 

έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προµήθειας από το ∆Σ του κάθε 

φορέα.  

 

Άρθρο 5 

Ισχύς της σύµβασης 

Η σύµβαση θα υπογραφεί µεταξύ του µειοδότη που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος της 

προµήθειας και της Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά. Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της και για ένα έτος. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δεν έχει την υποχρέωση να εξαντλήσει τις 

συµβατικές ποσότητες. Ακόµα η σύµβαση θα µπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, 

για ένα τρίµηνο επί πλέον από την ηµεροµηνία λήξης της και κατόπιν έγκρισης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπό τους αυτούς όρους και συµφωνίες και χωρίς να γίνει 
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υπέρβαση του προϋπολογισμού της δαπάνης με τη δυνατότητα αυξομείωσης των ειδών. Η 

Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά έχει τη δυνατότητα αυξομείωσης των ποσοτήτων χωρίς να γίνει 

υπέρβαση της συμβατικής αξίας. 

 

 

 

Άρθρο 6 

Έξοδα – κρατήσεις – εισφορές 

 Στη συµβατική αξία των καυσίµων, εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες 

κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο σε κάθε φορέα ως εξής:  

α) Υπέρ Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ποσοστό 0,07 %  

 β) Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ποσοστό 0,06 % 

 γ) Χαρτόσηµο 3% επί των ανωτέρω α) & β) κρατήσεων και ΟΓΑ  χαρτοσήμου (ίση 

µε το 20% επί του χαρτοσήµου) 

δ) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί µε νόµο µέχρι το πέρας των πληρωµών των 

σχετικών παραστατικών δαπάνης .  

Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούµενα είδη βαρύνει τον 

εκάστοτε φορέα.  

 

Άρθρο 7 

Παράδοση & Παραλαβή καυσίµων 

Τα καύσιµα θα παραδίδονται µε έξοδα, µέσα και µέριµνα του αναδόχου προµηθευτή 

ως ακολούθως:  

Πετρέλαιο (Kίνησης)  

Σε πρατήριο καυσίµων που διαθέτει ή θα υποδείξει ο ανάδοχος προµηθευτής.  

Πετρέλαιο θέρµανσης  

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις που θα υποδείξει η Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά.  

Βενζίνη (Aµόλυβδη)  

Σε πρατήριο καυσίµων που διαθέτει ή θα υποδείξει ο ανάδοχος προµηθευτής. 

Υγραέριο  

Σε πρατήριο καυσίµων που διαθέτει ή θα υποδείξει ο ανάδοχος προµηθευτής. 
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 Μετά τον ανεφοδιασµό οιουδήποτε οχήµατος µε τον κατάλληλο τύπο καυσίµου, ο 

προµηθευτής θα προβαίνει στην έκδοση δελτίου αποστολής, στο οποίο θα αναγράφονται 

υποχρεωτικώς τα κάτωθι στοιχεία τουλάχιστον: α. η ηµεροµηνία. β. τα στοιχεία του πελάτη 

γ. ο τύπος καυσίµου. δ. η ποσότητα καυσίµου. ε. η τιµή πώλησης του καυσίµου ανά λίτρο 

κατά την ως άνω ηµεροµηνία. στ. ο αριθµός κυκλοφορίας του εκάστοτε δηµοτικού 

οχήµατος εφόσον πρόκειται για καύσιµα κίνησης. ζ. το ονοµατεπώνυµο του παραλήπτη, 

ήτοι του οδηγού του οχήµατος, ο οποίος και θα υπογράφει το σχετικό δελτίο για καύσιµα 

κίνησης και για το πετρέλαιο θέρµανσης το ονοµατεπώνυµο του επιβλέποντα την παράδοση 

του καυσίµου. 

Η προσωρινή παραλαβή θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 

προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του 

παραλαμβανομένου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών 

ανωμαλιών αυτού. 

Εφόσον ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός 

της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο φορέας δικαιούται να προβεί στη τακτοποίηση 

αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις 

ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.  

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. 

Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγυήσεως, ενεργείται βάσει των κειμένων 

διατάξεων, η οριστική παραλαβή των υλικών: 

1. Η  παλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον 

τρόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. 

2. Η παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται μέσα στον καθορισμένο από τη 

σύμβαση χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 208 του 4412/2016. 

 

Άρθρο 8 (Πληρωµές) 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει για την εκάστοτε προµήθεια προς τη 

Δ.Ε.Υ.Α.Λ, µαζί µε το τιµολόγιο πώλησης, αποδεικτικό έγγραφο - σφραγισµένο και 

υπογεγραµµένο από τον ίδιο - του δελτίου µέσων τιµών λιανικής πώλησης της ∆ιεύθυνσης 

Εµπορίου του Τουρισµού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που ισχύει για τη 

συγκεκριµένη ηµέρα παράδοσης πετρελαίου κινήσεως-θέρµανσης, βενζίνης και υγραερίου. 
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Η πληρωµή των καυσίµων θα γίνεται σε Ευρώ ύστερα από προσκόµιση τιµολογίου 

και των αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του 

προµηθευτού.  

Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται µετά την προσωρινή 

παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου κάθε τµηµατικής παράδοσης και 

κατόπιν προσκόµισης του σχετικού παραστατικού δαπάνης (τιµολογίου πώλησης) που θα 

εκδίδεται στα στοιχεία του εκάστοτε φορέα της προµήθειας σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην 

παρούσα µελέτη της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (είδος καυσίµου, ποσότητες κλπ) και των αποδεικτικών 

εξοφλήσεως όλων των υποχρεώσεων του προµηθευτή. Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται 

εντός 60 ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης (ηµέρα παραλαβής από το λογιστήριο του κάθε 

φορέα ή ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης) του σχετικού παραστατικού και εφόσον πληρούνται 

οι συνθήκες του προηγουµένου εδαφίου. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από 

την αρµόδια για την προµήθεια υπηρεσία. 

 

Άρθρο 9 

Χορήγηση προκαταβολής 

∆εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.  

 

Άρθρο 10 

Χρόνος παράδοσης 

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ είναι επιθυµητή η παράδοση των καυσίµων ως εξής: 

 

 Η προµήθεια υγρών καυσίµων θέρμανσης εντός 48 ωρών στις εγκαταστάσεις της 

ΔΕ.Υ.Α.Λ. και των καυσίμων κίνησης αυθημερόν στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή ή του 

συνεργαζόμενου με αυτόν πρατηρίου. 
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Άρθρο 11 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

α/α ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  

Σύμφωνες με αυτές των κρατικών 

διυλιστηρίων, όπως ισχύουν σήμερα. 

2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 RON 

3 ΥΓΡΑΕΡΙΟ  

4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

 

 

 

        ΛΑΓΚΑΔΑΣ  17.03.2020                                    ΛΑΓΚΑΔΑΣ  17.03.2020 

               Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                            Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                          ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.    

                                                                                              

                                                             

       

     ΣΑΒΒΙΛΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                     ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                                                  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.                          ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΤΙΜ.ΜΟΝ. 

(€/Λίτρο) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Λίτρα) 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 1,00 51.000 51.000,00 

2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 1,19 2.500 2.975,00 

3 ΥΓΡΑΕΡΙΟ 0,63 3.000 1.890,00 

4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 0,72 5.500 3.960,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 59.825,00 

    ΦΠΑ 24 % : 14.358,00 

   ΣΥΝΟΛΟ : 74.183,00 

 

  Η προμήθεια των καυσίμων θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020. 

Στον προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 θα προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση 

για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. 

 

 

 

        ΛΑΓΚΑΔΑΣ  17.03.2020                                    ΛΑΓΚΑΔΑΣ  17.03.2020 

               Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                            Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                          ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.    

                                                                                              

                                                             

       

     ΣΑΒΒΙΛΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                     ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                                                  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.                          ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 
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ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

  
Ποσοστό έκπτωσης 

Αριθμητικώς 

Ποσοστό έκπτωσης 

Ολογράφως 
 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ   % 

2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ   % 

3 ΥΓΡΑΕΡΙΟ   % 

4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ   % 

 

   

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

Φ.Π.Α. 24% 

         ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

 

 

Λαγκαδάς,    /       /2020 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
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