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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

Σχετ.:  Η με αριθμ. 9/13.03.2023 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

Με την παρούσα αίτησή μας, σας γνωστοποιούμε την ανάγκη προμήθειας λιπαντικών και 

συναφών ειδών (ειδικά υγρά προστασίας, απορρύπανσης και καθαρισμού κινητήρων) για 

τον στόλο οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων Π.Ε. Λάρισας (ΦΟΔΣΑ ΠΕ Λάρισας) εκτιμώμενης αξίας 29.986,50€ πλέον ΦΠΑ 

24% 7.196,76€, ήτοι σύνολο 37.183,26€. 

Οι ποιοτικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια λιπαντικών πρέπει να ανταποκρίνονται στις 

βασικές του Γ. Χ. του Κράτους δηλ. της υπ  ́αριθμ. 176/1994 απόφασης Γ.Χ. του Κράτους (ΦΕΚ 

421/Β/6 Ιουνίου 1994), και να διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας του Γ.Χ. του Κράτους. 

Συγκεκριμένα, τα λιπαντικά πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας, κατάλληλα για τις 

Ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες, γνωστής και αξιόπιστης εταιρείας με καλή φήμη στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό, και να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις προδιαγραφές που τίθενται ανά 

κατηγορία λιπαντικού. 

Η παραγωγή των λιπαντικών πρέπει να γίνεται με χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών 

ώστε να εξασφαλίζεται με απόλυτη σιγουριά η άψογη λειτουργία των οχημάτων και των 

μηχανημάτων του Συνδέσμου, τα οποία εργάζονται κάτω από βαριές συνθήκες λειτουργίας 

και σε μια ευρεία περιοχή θερμοκρασιών περιβάλλοντος. 

Τα λιπαντικά με βάση την ρευστότητά τους (ιξώδες), για όλες τις βαθμίδες των μονότυπων ή 

απλής ρευστότητας λιπαντικών και των πολύτυπων ή πολλαπλής ρευστότητας λιπαντικών, θα 

πρέπει να ανταποκρίνονται στην παρακάτω προδιαγραφή:  

• SAE: (Society of Automotive Engineers) για τα μηχανέλαια και τις βαλβολίνες 

Τα λιπαντικά με βάση την ποιότητά τους, ανάλογα με την χρήση τους και την τεχνολογία 

κινητήρων για τους οποίους προορίζονται, θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τους 

κατασκευαστές οχημάτων που αναφέρονται σε κάθε τύπο λιπαντικού και να πληρούν 

αναλόγως τις προδιαγραφές των παρακάτω διεθνών οργανισμών:  

• API: (American Petroleum Institute)  

• ACEA: (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles) 

• JASO: (Japanese Automobile Standards Organization) 





• DIN: (Deutsches Institute fur Normung) 

• ASTM: (American Society for Testing and Materials) 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την 

κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται κατά περίπτωση στις διατάξεις:  

1. Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 526/2004 (ΦΕΚ 630Β/12.5.2005) για τα λιπαντικά μηχανών 

εσωτερικής καύσης 

2. Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 12/1995 (ΦΕΚ 471Β/29.5.1995) για τις βαλβολίνες 

Τα προσφερόμενα ελαιολιπαντικά θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται 

μετά την καταχώρηση τους στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού 

Χημείου του Κράτους.  

Η έγκριση κυκλοφορίας θα αποδεικνύεται με την κατάθεση μαζί με τις προσφορές του 

σχετικού πιστοποιητικού που θα εκδίδεται από το Γ.Χ.Κ.  

Τα ελαιολιπαντικά και λοιπά υγρά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιακών οχημάτων του Συνδέσμου θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 

περιγράφονται παρακάτω και να βρίσκονται σε αεροστεγή συσκευασία με δυνατότητα 

σφράγισης και μετά το άνοιγμά της, χωρίς να αλλοιώνεται το περιεχόμενό της. Τα δοχεία 

συσκευασίας, πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό που δεν θα επιτρέπει την αλλοίωσης του 

περιεχομένου τους από διάβρωση ή άλλα προβλήματα. Δοχεία που παρουσιάζουν διαρροές, 

αλλοιώσεις ή άλλες παραμορφώσεις δεν είναι αποδεκτά και δεν θα παραλαμβάνονται. 

Τα λιπαντικά είδη: 

1.  Θα είναι ομογενή μίγματα καθαρά και διαυγή και δεν θα περιέχουν νερό ή άλλες ξένες 

ύλες. 

2.   Τα λιπαντικά θα πρέπει, να έχουν έγκριση για την παραγωγή ή/και τη διακίνησή τους 

στην Ελλάδα/Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) από ανάλογο φορέα. 

3.  Θα είναι ενταγμένα σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 

4.  Θα διαθέτουν σήμανση CE εκτός αν το προϊόν εξαιρείται της υποχρέωσης αυτής από τις 

αντίστοιχες Οδηγίες της Ε.Ε. 

5.  Θα είναι πρόσφατης παραγωγής (τελευταίου εξαμήνου) και θα πρέπει να παραμένουν 

αναλλοίωτα τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια αποθήκευσης στις αποθήκες της 

αναθέτουσας αρχής. 

Στην επιφάνεια των συσκευασιών ή στην εξωτερική συσκευασία θα υπάρχει σήμανση με τα 

εξής τουλάχιστον στοιχεία: 

- Παρασκευάστρια εταιρεία. 

- Περιεχόμενο σε λίτρα ή κιλά, κατά περίπτωση. 

- Όνομα, είδος και βαθμός ιξώδους, κατά περίπτωση. 

- Προδιαγραφή κατά ACEA, DIN, ISO, API κ.λπ. 

- Χρονολογία παραγωγής (μήνας – έτος). 





Το κάθε είδος πρέπει να πληροί μία από τις προδιαγραφές που παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα ή οποιαδήποτε άλλη που να αποδεικνύει επίσημα ότι είναι τουλάχιστον 

ισοδύναμη με μια από τις εν λόγω προδιαγραφές. Όταν αναφέρεται ότι το λιπαντικό πρέπει 

να είναι τύπου υψηλής απόδοσης (Ultra High – Performance Diesel Oil “S.H.P.D”) αυτό 

πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στοn ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 09211000-1 «Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα». 

Πίνακας 1: Τεχνικές προδιαγραφές λιπαντικών και λοιπών συναφών ειδών  

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 Έλαια πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40 
ACEA E7/E6/E4, MB 

(228.51/228.5), VOLVO VDS-3 

2 Έλαια πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40 (S.H.P.D.) 
ACEA E5, CCMC-D5, API CF-4/CH-

4/CI-4 

3 Έλαια υδραυλικών συστημάτων SAE 10W-30 
Caterpillar EMALRG-1, API CH-

4/CG-4/CF-4, MIL-L-2104E, CCMC 
D4  

4 Έλαιο υδροστατικής κίνησης SAE 10W CAT TO-4, API CH-4/CG-4/CF  

5 Έλαιο υδραυλικού συστήματος σασμάν SAE 30 CAT TO-2/TO-4  

6 Έλαιο υδραυλικού συστήματος σασμάν SAE 40 
CAT TO-4/TO-4M, API CH-4/CG-

4/CF, EMALRG -1  

7 Έλαιο τελικών κινήσεων SAE 50 CAT TO-4, API CH-4/CG-4/CF  

8 Βαλβολίνη διαφορικού μειωτήρων SAE 90 API GL-5, MIL-L-2105 D 

9 Βαλβολίνη SAE 75W-90 
APIGL-4/GL-5/MT-1, MIL-PRF-

2105E, SAEJ2360  

10 Βαλβολίνη SAE 80W-90 API GL5, MIL-L-2105D   

11 Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 32  
DIN 51524 PART 11 HLP. ANFOR 
NFE 48-603 I-286-5 ISO 11158HM, 
US STEEL 127-136,  

12 Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46  

DIN 51524/2 PART 2 HLP. ANFOR 
NFE 48-603 I-286-5 ISO 11158HM, 
US STEEL 127-136, 
  

13 Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68  

DIN 51524-2 HLP AFNOR NF E 48-
603 HM ISO 11158 HM 
ASTM D 6158 HM  
US STEEL 127-136,  





14 Βαλβολίνη SAE 85W-140 API GL5 

15 Γράσο λιθίου βαρέως τύπου φυσίγγιο   
NLGI 2-3, DIN 51502 KP2 N-20, 
ASTM D4950 : LB/GC, ISO 6743-9: 
L-X-CEIB  

16 Γράσο λιθίου βαρέως τύπου 

ASTM D - 4950 LB/GB  
NLGI 2-3, DIN 51502 KP2 N-20, 
ASTM D4950 : LB/GC, ISO 6743-9: 
L-X-CEIB  

17 Μετάδοσης κίνησης A.T.F. GM Dexron III, ALLISON C-4 

18 AD BLUE DIN 70070, ISO 2224.1 

19 Αντιμυκητιοκτόνο πετρελαίου 
Ενδεικτική αναλογία χρήσεως 0,4-
0,6lt στα 1.000lt πετρελαίου 

20 Αντιψυκτικό 

Αντιθερμικό υγρό ψυγείων, έτοιμο 
προς χρήση για τους χειμερινούς 
και θερινούς μήνες, σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές BS6580:2010- 

21 Αντιπαγωτικό πετρελαίου  

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- 

 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας αναλύεται ως ακολούθως: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

3.1 Έλαια πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40 Λίτρα 130 5,00 650,00 

3.2 
Έλαια πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40 

(S.H.P.D.) 
Λίτρα 1270 4,30 5.461,00 

3.3 
Έλαια υδραυλικών συστημάτων SAE 10W-

30  
Λίτρα 120 4,20 504,00 

3.4 Έλαιο υδροστατικής κίνησης SAE 10W Λίτρα 200 4,80 960,00 

3.5 
Έλαιο υδραυλικού συστήματος σασμάν SAE 

30 
Λίτρα 100 3,90 390,00 

3.6 
Έλαιο υδραυλικού συστήματος σασμάν SAE 

40 
Λίτρα 80 3,90 312,00 

3.7 Έλαιο τελικών κινήσεων SAE 50 Λίτρα 160 4,20 672,00 

3.8 Βαλβολίνη διαφορικού μειωτήρων SAE 90 Λίτρα 160 5,00 800,00 





3.9 Βαλβολίνη SAE 75W-90 Λίτρα 180 5,00 900,00 

3.10 Βαλβολίνη SAE 80W-90 Λίτρα 180 5,00 900,00 

3.11 Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 32 Λίτρα 400 3,50 1.400,00 

3.12 Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46 Λίτρα 1900 3,50 6.650,00 

3.13 Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 Λίτρα 800 3,50 2.800,00 

3.14 Βαλβολίνη SAE 85W-140 Λίτρα 160 4,50 720,00 

3.15 Γράσο λιθίου φυσίγγιο   
Τεμάχιο των 

400gr 
15 7,50 112,50 

3.16 Γράσο λιθίου  Κιλά 35 8,00 280,00 

3.17 Μετάδοσης κίνησης A.T.F. Λίτρα 220 8,00 1.760,00 

3.18 AD BLUE Λίτρα 750 2,30 1.725,00 

3.19 Αντιμηκυτιοκτόνο πετρελαίου Λίτρα 100 20,00 2.000,00 

3.20 Αντιψυκτικό Λίτρα 250 2,20 550,00 

3.21 Αντιπαγωτικό πετρελαίου  Λίτρα 40 11,00 440,00 

Καθαρή Αξία 29.986,50 

ΦΠΑ 24% 7.196,76 

Συνολική Δαπάνη 37.183,26 

 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος, η χρηματοδότηση της θα γίνει από ίδιους 
πόρους και η δαπάνη της θα βαρύνει την με Κ.Α.Ε.: 20.6641.005 «Προμήθεια λιπαντικών»  
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023 και 2024. Για το τμήμα 
της δαπάνης που εκτιμάται ότι θα βαρύνει το τρέχων οικονομικό έτος έχει εκδοθεί η με 
αριθμ. πρωτ. 811/2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ0ΟΦΟΞΨ4-ΝΤΝ) η οποία 
έλαβε α/α καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων του φορέα 85/2023. Για το τμήμα της 
δαπάνης που εκτιμάται ότι θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2024, έχει εκδοθεί οι με αριθμ. 
πρωτ. 825/08.03.2023 (ΑΔΑ ΨΡΞ7ΟΞΨ4-ΓΥΞ) Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.  

 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στον ΧΥΤΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, τμηματικά με ενδεικτικό ρυθμό 
παράδοσης μία φορά το μήνα. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας. 

Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και κατατίθενται 

στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ (Καλλιάρχου 17, 41221, Λάρισα, 2ος 

όροφος).  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 

15:00.  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται οι εξής ξεχωριστοί 

υποφάκελοι: 





 

Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

I. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού της παρ. 1, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση Διοικητικού 

Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.  

II. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ  

που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.  

III. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν 

ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του. 

IV. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να 

δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

V. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου 

γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων 

διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

 

Β. Τεχνική Προσφορά 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να παραδώσει επί ποινή αποκλεισμού με την Τεχνική 

Προσφορά  τα παρακάτω:  

1) Κατάλογο προδιαγραφών – Τεχνικό Φυλλάδιο (Prospectus), όλων των προσφερόμενων 

λιπαντικών, όπου απαραίτητα θα αναφέρονται α) η χώρα προέλευσης, β) το Εργοστάσιο 

κατασκευής, τα κύρια χαρακτηριστικά τους δηλαδή γ) εμπορική ονομασία λιπαντικού, δ) 

εφαρμογή-χρήση, ε) αριθμός ιξώδους κατά SAE και στ) η συσκευασία που θα παραδοθεί. ζ) 

προδιαγραφές που πληρούν σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς όπως (ACEA, API, DIN, 

ASTM, JASO, ISO κτλ).  

2) Κατάλογο με τους αριθμούς μητρώου και καταλόγου της έγκρισης του Γ.Χ.Κ. για κάθε 

τύπο λιπαντικό, για την δυνατότητα του προϊόντος να κυκλοφορήσει ελεύθερα στην 

Ελληνική αγορά (θα συνοδεύεται απαραίτητα από τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ), απαραίτητα με την σειρά 

όπως παραπάνω.  

3) Επίσημo Τεχνικό Φυλλάδιο (T.D.S. Technical Data Sheet) της παρασκευάστριας εταιρίας 

ή του εισαγωγέα ή του υπεύθυνου κυκλοφορίας των ειδών που προσφέρονται, με την 

περιγραφή-σύνθεση και τα τυπικά χημικά χαρακτηριστικά (product information) των 





λιπαντικών (ιξώδες, σημείο ανάφλεξης, σημείο ροής), όπου να επιβεβαιώνονται οι 

προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά τους, για εύκολη σύγκριση με τα απαιτούμενα, 

απαραίτητα με τη σειρά όπως παραπάνω.  

4) Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι αποδέχεται την τμηματική τους 

προμήθεια, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας, για χρονικό 

διάστημα ενός (1) έτους. 

5) Πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001-14001 από διαπιστευμένους οργανισμούς 

πιστοποίησης, για την παραγωγή, διακίνηση και εμπορία λιπαντικών για το εργοστάσιο 

κατασκευής.  

6) Αν τα λιπαντικά είναι εισαγόμενα θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση χώρας 

προέλευσης κατασκευαστή. Αν δε γίνεται καμία άλλη επεξεργασία από τον προμηθευτή 

τότε στην βεβαίωση να αναφέρεται ότι το κάθε προϊόν εισάγεται συσκευασμένο ως έχει. Σε 

κάθε περίπτωση που γίνεται οποιαδήποτε επεξεργασία (π.χ συσκευασία σε δοχεία ή 

αλλαγή συσκευασίας) από τον επίσημο εισαγωγέα ή τον προμηθευτή θα πρέπει αυτή να 

περιγραφεί. Σε περίπτωση που τα λιπαντικά παρασκευάζονται στην Ελλάδα θα πρέπει να 

κατατεθεί βεβαίωση του παρασκευαστή όπου θα αναφέρεται ότι τα λιπαντικά 

παρασκευάζονται στην Ελλάδα.  

7) Βεβαίωση (για τον εισαγωγέα ή τον παραγωγό) από εγκεκριμένο σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης ότι υπάρχει σε ισχύ σύμβαση για την διαχείριση τόσο των 

μεταχειρισμένων λιπαντικών όσο και των κενών συσκευασιών τους (με ημερομηνία 

έκδοσης μέχρι τρεις μήνες πριν από την υποβολή της). Σημειώνεται ότι ο προμηθευτής έχει 

την ευθύνη και δεν πρέπει να διακινεί λιπαντικά έλαια τα οποία δεν είναι ενταγμένα σε 

σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ΠΔ 82/2004). 

  

Γ. Οικονομική προσφορά 

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, το συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση ’’ΕΝΤΥΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’. 

 

                                                                                                   Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

                                                                                                   ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ  

 
                                                                   ΚΥΡΑΜΑΣ Γιώργος 

 

 

 

 

  





ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Του Οικονομικού Φορέα………………………………..……………………………………… 

ΕΔΡΑ……………………………………………….............Δ/ΝΣΗ…………………………………………………………… 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

3.1 Έλαια πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40 Λίτρα 130   

3.2 
Έλαια πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40 

(S.H.P.D.) 
Λίτρα 1270   

3.3 
Έλαια υδραυλικών συστημάτων SAE 10W-

30  
Λίτρα 120   

3.4 Έλαιο υδροστατικής κίνησης SAE 10W Λίτρα 200   

3.5 
Έλαιο υδραυλικού συστήματος σασμάν SAE 

30 
Λίτρα 100   

3.6 
Έλαιο υδραυλικού συστήματος σασμάν SAE 

40 
Λίτρα 80   

3.7 Έλαιο τελικών κινήσεων SAE 50 Λίτρα 160   

3.8 Βαλβολίνη διαφορικού μειωτήρων SAE 90 Λίτρα 160   

3.9 Βαλβολίνη SAE 75W-90 Λίτρα 180   

3.10 Βαλβολίνη SAE 80W-90 Λίτρα 180   

3.11 Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 32 Λίτρα 400   

3.12 Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46 Λίτρα 1900   

3.13 Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 Λίτρα 800   

3.14 Βαλβολίνη SAE 85W-140 Λίτρα 160   

3.15 Γράσο λιθίου φυσίγγιο   
Τεμάχιο των 

400gr 
15   

3.16 Γράσο λιθίου  Κιλά 35   

3.17 Μετάδοσης κίνησης A.T.F. Λίτρα 220   

3.18 AD BLUE Λίτρα 750   

3.19 Αντιμηκυτιοκτόνο πετρελαίου Λίτρα 100   

3.20 Αντιψυκτικό Λίτρα 250   





3.21 Αντιπαγωτικό πετρελαίου  Λίτρα 40   

Καθαρή Αξία  

ΦΠΑ 24%  

Συνολική Δαπάνη  

 

 

Η Οικονομική Προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για χρονικό διάστημα 
δύο (2) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας της πρόσκλησης.  

(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Υπογραφή) 
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