
Σελίδα 1 από 9 

  ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ 

ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΑΗ 

ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΑΗ ΣΩΝ 

ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟΤ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑΚΟ ΔΣΟ 2021-2022 

 

Πξνϋπ. : 283.889,38 € (ζπκπ. Φ.Π.Α. 24%) 

θαη έσο εμαληιήζεσο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 
 

Αξ. Μειέηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο: 20/2021 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ, 

πεηξέιαην θίλεζεο (CPV 09134100-8), βελδίλε ακφιπβδε (CPV 09132100-4), πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο (CPV 09135100-5) θαη ηελ πξνκήζεηα ειαηνιηπαληηθψλ (CPV 09211000-1) ηνπ 

Γήκνπ, ησλ  λνκηθψλ ηνπ  πξνζψπσλ θαη ησλ  ζρνιηθψλ επηηξνπψλ γηα έλα εκεξνινγηαθφ 

έηνο. 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία πνπ αθνξά ηφζν ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο εκπνξίαο, φζν θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πνηφηεηαο θαπζίκσλ θαη 

ειαηνιηπαληηθψλ. 

Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 283.889,38 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%, ε νπνία πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ 

ηδίνπο πφξνπο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ Ο.Δ. 2021-2022 θαη έσο εμαληιήζεσο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

Ζ ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά απφ ηε 

δηεμαγσγή δηεζλνύο αλνηθηνύ δεκόζηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε  πξνζθνξά,  

κόλν  βάζε  ηεο    ηηκήο ζχκθσλα  κε  ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ  86  ηνπ  Ν.  4412/2016.   

α) κε ην ζχζηεκα πνζνζηνχ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%), επί ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελεο 

Μέζεο  Σηκήο  ιηαληθήο  πψιεζεο ηνπ είδνπο, θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο, φπσο 

δηακνξθψλεηαη απφ ην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ ΤΠΑΝ γηα ηα  πγξά 

θαχζηκα θαη β) κε ην ζχζηεκα πνζνζηνχ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) γηα ηα ιηπαληηθά κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή επί ησλ ηηκψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

κειέηεο ηεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4412/2016. 

Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηέιιεη δείγκαηα απφ ηα θαχζηκα ζην Γεληθφ 

Υεκείν ηνπ Κξάηνπο ψζηε λα ειέγρεηαη ηφζν ε πνηφηεηα φζν θαη ην αλ πιεξνχλ ηηο 

απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. 
 

Ζ παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ησλ θαπζίκσλ ζα γίλεηαη πεξηνδηθά, αλάινγα κε ηηο 

πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηνπ δήκνπ ή ησλ  

Ννκηθψλ  Πξνζψπσλ. Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ  Γήκνπ 

Μπθφλνπ. 

                   Μχθνλνο, 14-05-2021                                   Μχθνλνο, 14-05-2021 
Θεσξήζεθε 

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ  ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

ΜΗΥΑΖΛ Π. ΣΗΜΠΛΑΚΖ 

ΠΔ 4 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ – ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ  

πληάρζεθε 

   ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΥΑΣΕΖΝΑΚΖ 

 

 

 

 

     ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 



Σελίδα 2 από 9 

  ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ 

ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΑΗ 

ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΑΗ ΣΩΝ 

ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟΤ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑΚΟ ΔΣΟ 2021-2022 

 

Πξνϋπ.: 283.889,38 € (ζπκπ. Φ.Π.Α. 24%)  

 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 283.889,38 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%, ε νπνία πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο 

πφξνπο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ Ο.Δ. 2021-2022 θαη έσο εμαληιήζεσο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

Ο πξνυπνινγηζκφο έρεη ζπληαρζεί κε ηε κέζε ιηαληθή ηηκή ησλ θαπζίκσλ γηα ην Ννκφ 

Κπθιάδσλ φπσο απηή ίζρπε θαη αλαξηήζεθε ζηε ζειίδα ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ πγξψλ 

θαπζίκσλ ηνπ εβδνκαδηαίνπ δειηίνπ κε αξ.πξση:13773 – 03-02-2021. πλεπψο νη ηηκέο είλαη 

ελδεηθηηθέο θαη φρη δεζκεπηηθέο. 

Ο εηήζηνο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο αλά νκάδα θαη θσδηθφ πξνυπνινγηζκνχ θαίλεηαη 

ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο : 

 

 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΤΗΜΩΝ 

  ΠΟΟΣΖΣΑ Δ ΛΗΣΡΑ 

Α/Α ΤΠΖΡΔΗΑ/ ΦΟΡΔΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

ΚΗΝΖΖ                  

CPV 09134100-8 

ΒΔΝΕΗΝΖ 

ΑΜΟΛΤΒΓΖ       

CPV 09132100-4 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 

ΘΔΡΜΑΝΖ            

CPV 09135100-5 

1 ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 130.000 5.000 10.000  

2 ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ 5.000 1.000   

3 Π.Α.Κ.Ο (Γ. ΑΞΗΩΣΖ)   50  11.500 

4 
Α' ΒΑΘΜΗΑ ΥΟΛΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
    16.800 

5 
Β' ΒΑΘΜΗΑ ΥΟΛΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
    20.000 

6 ΤΝΟΛΟ ΛΗΣΡΩΝ 135.000                      6.050                     58.300  

7 
ΣΗΜΖ ΑΝΑ ΛΗΣΡΟ         

(ρσξίο ΦΠΑ) 
1,140 1,365 0,816 

8 
ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ 

ΔΗΓΟΤ 
153.900,00€ 8.258,25€ 47.572,80€ 

 

9 ΦΠΑ 24% 36.936,00€ 1.981,98€ 11.417,47€  

10 
ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ 

ΔΗΓΟΤ κε ΦΠΑ 
190.836,00€ 10.240,23€ 58.990,27€ 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΚΑΤΗΜΩΝ 

ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ Φ.Π.Α.24% 
260.066,50€ 



Σελίδα 3 από 9 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ 

  ΠΟΟΣΖΣΑ Δ ΛΗΣΡΑ   

A/A ΔΗΓΟ ΓΖΜΟ Γ.Λ.Σ.Μ 
Π.Α.Κ.Ο. Γ. 

ΑΞΗΩΣΖ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΓΑΠΑΝΖ 

1 

Τγξό Ad Blue 

γηα θηλεηήξεο 

EURO 4 θαη 

EURO 5 

400    11 € 4.400,00 € 

2 
Ληπαληηθό SAE 

20W - 50 
300 20  4,00 € 1.280,00 € 

3 
Ληπαληηθό SAE 

5W - 30 
200   12,00 € 2.400,00 € 

4 
Ληπαληηθό SAE 

10W - 40 
300 80  8,00 € 3.040,00 € 

5 
Ληπαληηθό SAE 

10W - 30 
  20  12,00 € 240,00 € 

6 
Ληπαληηθό SAE 

15W - 40 
 300 200  5,00 € 2.500,00 € 

7 
Τδξαπιηθό Λάδη 

Hydrol 68 
1200    2,50 € 3.000,00 € 

8 
Βαιβνιίλε 80W 

- 90 
200 30   3,90 € 897,00 € 

9 

Αληηςπθηηθό - 

Παξαθινύ (≤15 

C) 

200    2,00 € 400,00 € 

10 Τγξά Φξέλσλ 20    7,00 € 140,00 € 

11 Γξάζν 36kg   5,00 € 180,00 € 

12 

Ληπαληηθό κίμεο 

βελδίλεο γηα 

ρνξηνθνπηηθό 

50  15 5,00 € 325,00 € 

13 
Ληπαληηθό πγξό 

γηα αιπζνπξίνλν 
70   4,00 € 280, 00 € 

14 ATF  20  6,50 € 130,00 € 

ΤΝΟΛΟ 
19.212,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 
4.610,88 € 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ 
ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ Φ.Π.Α. 24% 

 

 

23.822,88 € 

 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΤΗΜΩΝ 

A/A ΔΗΓΟ 
ΠΟΟΣΖΣΑ Δ 

ΛΗΣΡΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΓΑΠΑΝΖ 

1 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ CPV 09134100-8 135.000 1,140 153.900,00€ 

2 ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ CPV 09132100-4 6.050 1,365 8.258,25€ 

3 
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ CPV 

09135100-5 
58.300 0,816 47.572,80€ 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΤΗΜΩΝ ΥΩΡΗ Φ.Π.Α. 209.731,05€ 

Φ.Π.Α. ΚΑΤΗΜΩΝ 24% 50.335,45€ 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΤΗΜΩΝ ΜΔ Φ.Π.Α. 260.066,50€ 



Σελίδα 4 από 9 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ 

1 
Τγξό Ad Blue γηα θηλεηήξεο EURO 4 θαη 

EURO 5 
400 11 € 4.400,00 € 

2 Ληπαληηθό SAE 20W – 50 320 4,00 € 1.280,00 € 

3 Ληπαληηθό SAE 5W – 30 200 12,00 € 2.400,00 € 

4 Ληπαληηθό SAE 10W – 40 380 8,00 € 3.040,00 € 

5 Ληπαληηθό SAE 10W – 30       20  12,00 € 240,00 € 

6 Ληπαληηθό SAE 15W – 40 500 5,00 € 2.500,00 € 

7 Τδξαπιηθό Λάδη Hydrol 68 1200 2,50 € 3.000,00 € 

8 Βαιβνιίλε 80W – 90 230 3,90 € 897,00 € 

9 Αληηςπθηηθό - Παξαθινύ (≤15 C) 200 2,00 € 400,00 € 

10 Τγξά Φξέλσλ 20 7,00 € 140,00 € 

11 Γξάζν 36kg 5,00 € 180,00 € 

12 
Ληπαληηθό κίμεο βελδίλεο γηα 

ρνξηνθνπηηθό 
65 5,00 € 325,00 € 

13 Ληπαληηθό πγξό γηα αιπζνπξίνλν 70 4,00 € 280, 00 € 

14 ATF 20 6,50 € 130,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΥΩΡΗ Φ.Π.Α. 19.212,00 € 

Φ.Π.Α. ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ 24% 4.610,88 € 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΜΔ Φ.Π.Α. 23.822,88 € 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΥΩΡΗ Φ.Π.Α. 228.943,05 € 

ΤΝΟΛΗΚΟ Φ.Π.Α. 24% 54.946,33 € 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΜΔ Φ.Π.Α. 283.889,38 € 

 

 

 

 

              Μχθνλνο, 14-05-2021                                       Μχθνλνο, 14-05-2021 
Θεσξήζεθε 

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ  ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

ΜΗΥΑΖΛ Π. ΣΗΜΠΛΑΚΖ 

ΠΔ 4 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ - ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ 

πληάρζεθε 

   ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΥΑΣΕΖΝΑΚΖ 

 

 

 

 

     ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 

 

 

 

 

 

 
 



Σελίδα 5 από 9 

  ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ 

ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΑΗ 

ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΑΗ ΣΩΝ 

ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟΤ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑΚΟ ΔΣΟ 2021-2022 

 

Πξνϋπ.: 283.889,38 € (ζπκπ. Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Όζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ε πνηφηεηα ησλ ππφ πξνκήζεηα θαπζίκσλ / 

ιηπαληηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε απηή πνπ παξάγεηαη ζηα Κξαηηθά Γηπιηζηήξηα 

θαη πξννξίδνληαη γηα ηελ θίλεζε απηνθηλήησλ, κεραλεκάησλ έξγσλ θαη ζέξκαλζεο ησλ 

θηεξίσλ ηνπ Γήκνπ.  

 

Δηδηθφηεξα ηα  πεηξέιαην  DIESEL  ζα  είλαη  ζχκθσλν  πνηνηηθά θαη  θαηαζθεπαζηηθά κε  

ηηο  θξαηηθέο  πξνδηαγξαθέο (ΔΛΓΑ) ζα  είλαη απαιιαγκέλν απφ άιιεο πξνζκίμεηο θαη απφ 

λεξφ  θαη ζε θακία πεξίπησζε  δελ πξέπεη λα ππάξρεη αλάκημε κε άιιν είδνο θαπζίκνπ. 

 

Ζ ακφιπβδε βελδίλε ζα πξέπεη λα είλαη 95 Οθηαλίσλ, ζχκθσλε, πνηνηηθά θαη  

θαηαζθεπαζηηθά, κε ηηο θξαηηθέο πξνδηαγξαθέο (ΔΛΓΑ). ε θακία πεξίπησζε δελ 

επηηξέπεηαη αλάκημε ηεο κε λεξφ ή πεηξέιαην ή βελδίλε super ή γεληθφηεξα απαγνξεχεηαη  λα 

πεξηέρεη άιιεο πξνζκίμεηο πξνο απνθπγή θαηαζηξνθήο ησλ θαηαιπηψλ ησλ νρεκάησλ. 

 

Ο Γήκνο θαη ηα λνκηθά ηνπ πξφζσπα δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα  λα απνζηέιινπλ  νπνηεδήπνηε  

δείγκαηα απφ ηα θαχζηκα, ψζηε λα ειέγρεηαη  ηφζν ε πνηφηεηα φζν θαη ην αλ πιεξνχλ ηηο 

απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο (άξζξν 214  ηνπ Ν. 

4412/2016) 

 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα φζα νξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζηηο αθφινπζεο 

απνθάζεηο: 

 

1. ΦΔΚ 410 Β/2001 πεξί πξνδηαγξαθψλ θαη κεζφδσλ ειέγρνπ ηεο ακφιπβδεο βελδίλεο 

θαη πεηξειαίνπ θίλεζεο. 

2. ΦΔΚ 1531 Β/2003 πεξί πξνδηαγξαθψλ θαη κεζφδσλ ειέγρνπ ηνπ πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο 

3. ΦΔΚ 872 Β/2007 πεξί απαηηήζεσλ θαπζίκσλ απηνθηλήησλ 

 

                 Μχθνλνο, 14-05-2021                                      Μχθνλνο, 14-05-2021 
Θεσξήζεθε 

Ο  ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ  ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

ΜΗΥΑΖΛ Π. ΣΗΜΠΛΑΚΖ  

ΠΔ 4 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ - ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ 

πληάρζεθε 

   ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΥΑΣΕΖΝΑΚΖ 

 

 

 

 

    ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
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  ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ 

ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΑΗ 

ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΑΗ ΣΩΝ 

ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟΤ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑΚΟ ΔΣΟ 2021-2022 

 

Πξνϋπ.: 283.889,38 € (ζπκπ. Φ.Π.Α. 24%) 

 

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

Άξζξν 1ν: Αληηθείκελν ζπγγξαθήο 

Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο είλαη ε πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηελ θίλεζε ησλ 

απηνθηλήησλ / κεραλεκάησλ έξγνπ θαη ζέξκαλζεο ησλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ,  ηνπ ΓΛΣΜ,  ηνπ 

Π.Α.Κ.Ο. Γ. Αμηψηεο θαη ησλ Δπηηξνπψλ Α’ζκηαο θαη Β’ζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 

Άξζξν 2ν: Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

 

1. Σνπ Ν.4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/08.08.2016): Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 

θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

2. Σνπ ην π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”] 

3. Σνπ λ. 4555/2018 (Α’ 133) “Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - Βειηίσζε 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ 

Η»] -Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

ΦΟΓΑ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο 

δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.” 
4. Σνπ Καλνληζκνχ  ππ' αξηζ. 2015/2342 ηεο Δπηηξνπήο (EE L 330/18) ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

15εο Γεθεκβξίνπ 2015 «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ζηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο θαηά ηηο 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ» (έγγξαθν Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. 5729/22.12.2015). 

5. Σνπ Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

6. Σνπ Ν. 3852/2010 (Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο»), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

7. Σνπ Ν. 3861/2010 (Πξφγξακκα «Γηαχγεηα»), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

8. Σνπ Ν. 4013/2011 («χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ & 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ»), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη. 

9. Σνπ άξζξν 4 ηεο απφ 12.12.2012 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Φ.Δ.Κ. Α΄ 240), ε 

νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 4111/2013 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 18). 

10. Σνπ Ν. 4129/2013 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» (Φ.Δ.Κ. Α' 

52/28.02. 2013), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

11. Σνπ Ν. 4152/2013 (Φ.Δ.Κ. 107Α/09.05.2013) ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Ε. «Πξνζαξκνγή ηεο 

Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» σο ηζρχεη  

12. Σνπ Ν. 4203/2013 «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 235/Α/01.11.2013), φπσο ηζρχεη, εηδηθφηεξα δε ην άξζξν 14 απηνχ. 

13. Σνπ Ν. 4205/2013 (Φ.Δ.Κ. 242 Α/06.11.2013) «Ζιεθηξνληθή επηηήξεζε ππφδηθσλ, 

θαηάδηθσλ θαη θξαηνχκελσλ ζε άδεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
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14. Σνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ 143 Α΄/28-06-2014): «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο.» σο ηζρχεη  

15. Σεο Κ.Τ.Α. Π1/2390/2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». 

16. Σεο Κ.Τ.Α. Π1/2380/2012  «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ ΚΖΜΓΖ ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο Τπνδνκψλ 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ». 

17. Σνπ  Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

18. Σνπ Ν.3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».         

19. Σνπ  Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ74Α') "Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο    

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ Γεκφζηνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ 

Π.Γ.318/1992 (Α' 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο" θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 2690/99 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θη ηζρχεη      

20. Tνλ Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»  

21. Σνπ άξζξνπ  63 ηνπ Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ 93/14-04-2014 ΣΔΤΥΟ Α΄) 

 

Άξζξν 3
ν
 : πκβαηηθά ζηνηρεία 

Σα πκβαηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα πξνζαξηεζνχλ ζηελ ζχκβαζε, θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

1. ε δηαθήξπμε 

2. ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

3. ε ηερληθή έθζεζε 

4. νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

5. ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

6. ε πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

 

Άξζξν 4ν: Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε δηεζλή αλνηθηό δεκόζην  

ειεθηξνληθό δηαγσληζκό κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

από νηθνλνκηθή άπνςε  πξνζθνξά,  κόλν  βάζε  ηεο    ηηκήο, ζχκθσλα  κε  ηηο  δηαηάμεηο  

ηνπ  άξζξνπ  86  ηνπ  Ν.  4412/2016.   α) κε ην ζχζηεκα πνζνζηνχ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ 

(%), επί ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελεο Μέζεο  Σηκήο  ιηαληθήο  πψιεζεο ηνπ είδνπο, θαηά ηελ 

εκέξα παξάδνζεο, φπσο δηακνξθψλεηαη απφ ην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ 

ΤΠΑΝ γηα ηα  πγξά θαχζηκα θαη β) κε ην ζχζηεκα πνζνζηνχ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) 

γηα ηα ιηπαληηθά κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή επί ησλ ηηκψλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πεξί πξνκεζεηψλ 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  

 

Άξζξν 5ν: Αλαθνίλσζε απνηειέζκαηνο 
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο απηήο, κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη κεηά 

ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 4412/2016 ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζην Γήκν ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ην πνιχ (20) 

εκεξψλ απφ ηεο γλσζηνπνίεζεο ζ’ απηφλ ηεο θαηαθχξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο ζην φλνκά ηνπ, 

γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.. 

 

Άξζξν 6ν: Δγγπήζεηο 
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο 

απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή 

ζπκκεηνρήο απεπζχλεηαη ζην Γήκν Μπθφλνπ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ πξνκεζεπηή, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, 

επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηειέζεσο, ην χςνο ηεο νπνίαο 
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αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. θαη 

θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δπν 

ζπκβαιιφκελνπο. 

 

Άξζξν 7ν : Αλαζεώξεζε ηηκώλ πξνζθνξάο  
Σν πνζνζηφ έθπησζεο ην νπνίν πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο ππέξ ηνπ Γήκνπ, ππνινγίδεηαη επί ηεο 

αμίαο ηεο θάζε Οκάδαο ζχκθσλα κε ηελ ηηκή ηνπ Δλδεηθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ε νπνία ππάξρεη ζηε 

Γηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο.  

Οη ηηκέο πξνζθνξάο θαη ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο  ζε θακηά αλαζεψξεζε δελ ππφθεηληαη 

γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη ακεηάβιεηα κέρξη ηελ παξάδνζε θαη 

δελ δηθαηνχληαη πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο. 

 

Άξζξν 8ν: Πνηληθέο ξήηξεο-έθπησζε αλαδόρνπ 
Ηζρχνπλ φια ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 θαη 204 ηνπ Ν. 4412/2016 

 

Άξζξν 9ν: Σξόπνο πιεξσκήο  
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ απφ ην Γήκν πξνο ηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ζηαδηαθά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο πνπ ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε δηαθήξπμε 

θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ 

Μπθφλνπ. 

 

Άξζξν 10ν: Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θφξνπο, ηέιε θαη 

θξαηήζεηο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ΦΠΑ 

βαξχλεη ην Γήκν Μπθφλνπ. 

 

Άξζξν 11ν
 
: Xξόλνο – Σόπνο – Σξόπνο Παξάδνζεο 

Ζ παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ ιηπαληηθψλ ζα γίλεηαη πεξηνδηθά, 

αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη θαηόπηλ  έγγξαθεο  εληνιήο  από 

ηηο επηκέξνπο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ  Γήκνπ Μπθόλνπ. 

  

Ο Γήκνο Μπθφλνπ δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ θαη ησλ 

πνζνηήησλ  πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.        

 

Δθφζνλ φκσο θξηζεί ζθφπηκε ε πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνηήησλ, ν κεηνδφηεο 

ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. 

  

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεη ηελ εληνιή 

πξνκήζεηαο εγγξάθσο, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κίαο (1) εκέξαο, λα εθνδηάζεη ηνπο 

αληίζηνηρνπο ρψξνπο ησλ θνξέσλ κε ηελ παξαγγειζείζα πνζφηεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εκεξψλ φζνλ αθνξά ηα ιηπαληηθά. Οη παξαδφζεηο ζα γίλνληαη ζηηο 

έδξεο ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ. 

 

Ζ ηξνθνδνζία ησλ νρεκάησλ κε πεηξέιαην θίλεζεο θαη βελδίλε ζα γίλεηαη ζε πξαηήξην πνπ 

ζα νξίζεη ν αλάδνρνο θαη ην νπνίν ζα βξίζθεηαη εληφο ησλ Γηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ 

Μπθφλνπ. 
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Άξζξν 12ν: Παξάδνζε - Παξαιαβή  
Ζ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκσλ ή ησλ ιηπαληηθψλ θαη ε 

ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο, γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη  ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζηε κειέηε ηεο ππεξεζίαο. 

2. Ζ παξαιαβή ησλ πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκσλ ή ησλ ιηπαληηθψλ θαη ε έθδνζε 

ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ ηε 

ζχκβαζε ρξφλν. 

3. Ζ παξαιαβή ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ζα εθηειείηαη κε ηελ έθδνζε ππεξεζηαθνχ ζεκεηψκαηνο 

(εηο δηπινχλ) ππνγεγξακκέλνπ απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο εθάζηνηε ππεξεζίαο, ζην νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή, ην είδνο ηνπ θαπζίκνπ, ε πνζφηεηα θαη ε 

εκεξνκελία. Σν έλα ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ζα παξακέλεη ζηνλ πξνκεζεπηή (πξαηεξηνχρν), 

ελψ ην δεχηεξν αληίγξαθν θξαηείηαη ζηα αξρεία ηεο ππεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ε 

πνζφηεηα, ην είδνο θαη ε δαπάλε πνπ πξνθχπηεη. 

Καηά ηελ παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ θίλεζεο ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

πξνζθνκίδεη ελππφγξαθν Σηκνιφγην-Γειηίν απνζηνιήο, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ε 

πνζφηεηα ηνπ είδνπο θαη ε κέζε ιηαληθή ηηκή ηεο εκέξαο παξάδνζεο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη 

απφ ην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο Σκήκα Δκπνξίνπ, ηεο Γ/λζεο  Αλάπηπμεο, ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Μπθφλνπ, ηνπ Ννκνχ Κπθιάδσλ. 

Σα παξαζηαηηθά ζα πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία θαζεκεξηλά κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Άξζξν 13ν: Γηάξθεηα ζύκβαζεο – Παξαηάζεηο  

Οη ζπκβάζεηο πνπ ζα θαηαξηηζζνχλ γηα ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζα ηζρχνπλ γηα  έλα έηνο απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπο. Ο Γήκνο Μπθφλνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη 

κνλνκεξψο ηηο ζπκβάζεηο έσο ηεο εμαληιήζεσο  ηνπ χςνπο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

φζνλ αθνξά ηα θαχζηκα θαη έσο εμαληιήζεσο ησλ πξνβιεπνκέλσλ πνζνηήησλ θαη ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα ιηπαληηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ  θαη 

κέρξη ηελ αλάδεημε λένπ κεηνδφηε.  

 

Άξζξν 14ν 
πκθσλία κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο - Σερληθά ζηνηρεία πξνζθνξάο. 

Σα πξνζθεξφκελα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζψο 

θαη κε ηα ηζρχνληα εζληθά θαη θνηλνηηθά πξόηππα. 

 

 

 

                  Μχθνλνο, 14-05-2021                                    Μχθνλνο, 14-05-2021 
Θεσξήζεθε 

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ  ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 
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ΠΔ 4 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ - ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ 
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   ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΥΑΣΕΖΝΑΚΖ 
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