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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας επιχειρήσεων  

…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

….……  

με έδρα τ………………………………οδός ………………………………………… αριθμ. ……….. 

Τ.Κ.: ……………………………..……Τηλ.: …………………….Fax: …………………… 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας που 
αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων του Διαγωνισμού, καθώς και των 
συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι 
αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της 
προμήθειας με το ακόλουθο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου & του 
Προϋπολογισμού Μελέτης ανά ομάδα ή και στο σύνολό τους. 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 
έκπτωση στις εγκεκριμένες τιμές του τιμολογίου 

ΟΜΑ∆Α Α1' 
Ποσοστό Έκπτωσης επί της Ανώτερης 
τιμής Λιανικής ∆ελτίου Πιστοποίησης 

Τιμών, της Γεν. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. 
Κεντρικού Τομέα, ∆/Νση Ανάπτυξης Τμήμα 
Εμπορίου Και Τουρισμού, που εκδίδονται 

από την αρμόδια Υπηρεσία της 
Περιφέρειας Αττικής 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
ΣΕ % 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο (DIESEL) 
κίνησης 

  
 

 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α Α2' 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Ποσοστό Έκπτωσης επί της Ανώτερης 

τιμής Λιανικής ∆ελτίου Πιστοποίησης 



Τιμών, της Γεν. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. 
Κεντρικού Τομέα, ∆/Νση Ανάπτυξης Τμήμα 
Εμπορίου Και Τουρισμού, που εκδίδονται 

από την αρμόδια Υπηρεσία της 
Περιφέρειας Αττικής 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
ΣΕ % 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Πετρέλαιο (DIESEL) 
θέρμανσης 

  

2 Πετρέλαιο Θέρμανσης για 
Ν.Π.∆.∆. 

  

 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β' 
Ποσοστό Έκπτωσης επί της Ανώτερης τιμής 

Λιανικής ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιμών, της Γεν. 
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, 

∆/Νση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου Και 
Τουρισμού, που εκδίδονται από την αρμόδια 

Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
ΣΕ % 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 Βενζίνη αμόλυβδη απλή (95 
RON) 

  

2 Υποκατάστατο Βενζίνης 
Σούπερ (SUPER) 

  

3 Βενζίνη Αμόλυβδη για Ν.Π.∆.∆.   
 

ΟΜΑ∆Α Γ' 
 

Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ'(Για το ∆ήμο και τα Ν.Π.∆.∆) 
 

 

Άρθρο 1ο  
Για την προμήθεια λιπαντικού κινητήρων SAE 20W-50 σε βαρέλι 208λτ   (1 
Λίτρο). 
  
Η τιμή του λίτρου αφορά λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων και βενζινοκινητήρων SAE 20W-50 σε 
βαρέλι 208 λίτρων (API CF-4/CP , APSJ , ACEA  Ε2/B3/A3, MB 228.1 VOLVO VDS , MAN 271 
MTU TYPE I) παραδοτέα τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του δήμου ο οποίος 
θα υποδειχθεί από το αρμόδιο τμήμα. 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  
         Ένα (1) Λίτρο (lt) 
         Ευρώ (ολογράφως)  :  
                   (αριθμητικώς)  :  
 

 
 

Άρθρο 2ο  



Για την προμήθεια λιπαντικού κινητήρων SAE 15W-40 σε βαρέλι 208λτ   (1 
Λίτρο). 
 
Η τιμή του λίτρου αφορά λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 15W-40 σε βαρέλι 208λτ λίτρων (API 
CF-4/CP , APSJ , ACEA  A3/B3, EZ-96 , MB 228.1 VOLVO VDS , MAN 271 MTU TYPE I) 
παραδοτέα τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του δήμου ο οποίος θα υποδειχθεί 
από το αρμόδιο τμήμα. 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  
         Ένα (1) Λίτρο (lt) 
         Ευρώ (ολογράφως)  :  
                   (αριθμητικώς)  :  
Άρθρο 3ο  
Για την προμήθεια λιπαντικού κινητήρων SAE 15W-50 (ΜΟΤΟ)                              (1 
Λίτρο). 
  
Η τιμή του λίτρου αφορά λιπαντικό βενζινοκινητήρων 15W-50 σε δοχείο (ΜΟΤΟ JASO MA , API 
SJ) παραδοτέα τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του δήμου ο οποίος θα 
υποδειχθεί από το αρμόδιο τμήμα. 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  
         Ένα (1)  Λίτρο (lt) 
         Ευρώ (ολογράφως)  :  
                   (αριθμητικώς)  :  
 
 
Άρθρο 4ο  
Για την προμήθεια λιπαντικού βενζινοκινητήρων ΜΙΞ (για εργαλεία) σε δοχείο 1λτ            (1 
Λίτρο). 
  
Η τιμή του λίτρου αφορά λιπαντικό βενζινοκινητήρων ΜΙΞ για εργαλεία σε δοχείο 1λτ (πχ 
αλυσοπρίονα κλπ API : TA/TB, ASTM: TSGI/TSC JASO FB ISO - L-EG B) παραδοτέα 
τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του δήμου ο οποίος θα υποδειχθεί από το 
αρμόδιο τμήμα. 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  
         Ένα (1)  Λίτρο (lt) 
         Ευρώ (ολογράφως)  :  
                   (αριθμητικώς)  :  
 
 
Άρθρο 5ο  
Για την προμήθεια λιπαντικού κινητήρων SAE 10W-40 σε βαρέλι 208λτ   (1 
Λίτρο).  
 
Η τιμή του λίτρου αφορά λιπαντικό κινητήρων αερίου SAE 10W40 EURO4 σε βαρέλι 208λτ 
(ACEA E3 , E4, API CF MB SHEET Z226.9 MAN M3271 VOLVO VDS-2) παραδοτέα τμηματικά 
κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του δήμου ο οποίος θα υποδειχθεί από το αρμόδιο τμήμα. 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  
         Ένα (1) Λίτρο (lt) 
         Ευρώ (ολογράφως)  :  
                   (αριθμητικώς)  :  
 
 



Άρθρο 6ο  
Για την προμήθεια λιπαντικού ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 85W-140 σε βαρέλι 208λτ.  (1 
Λίτρο).  
 
Η τιμή του λίτρου αφορά ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 85W-140 σε βαρέλι 208λτ (API -GL-5 ,  MIL-L-2105 
E , VOLVO 97310 , MAN 342 N ZF -TE-ML 05 , MERCEDES BENZ 235.0) παραδοτέα 
τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του δήμου ο οποίος θα υποδειχθεί από το 
αρμόδιο τμήμα. 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  
         Ένα (1) Λίτρο (lt) 
         Ευρώ (ολογράφως)  :  
                   (αριθμητικώς)  : 
 
Άρθρο 7ο  
Για την προμήθεια λιπαντικού ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W-90  σε δοχείο 20λτ. (1 Λίτρο).  
 
Η τιμή του λίτρου αφορά ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 75W-90  σε δοχείο 20λτ (GL4 , GL5 API -GL-5 ,  MIL-L-
2105 D ,  MAN 342 , MERCEDES BENZ  235.0 ZF -TE-ML 05/Β , 07/Α , 12/E 16B/C/D , 17/B , 
19B) παραδοτέα τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του δήμου ο οποίος θα 
υποδειχθεί από το αρμόδιο τμήμα. 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  
         Ένα (1)  Λίτρο (lt) 
         Ευρώ (ολογράφως)  :  
                   (αριθμητικώς)  :  
 
 
Άρθρο 8ο  
Για την προμήθεια λιπαντικού αυτόματου κιβώτιου ταχυτήτων ΑTF 220  σε βαρέλι 208λτ. (1 
Λίτρο).  
 
Η τιμή του λίτρου αφορά λιπαντικού αυτόματου κιβώτιου ταχυτήτων ΑTF 220  σε βαρέλι 208λτ. 
(DEXRON  DII ALLISON C4, VOITH DIWA 556335.10 MERCEDES BENZ 236.6 
CATERPILLAR TO-2) παραδοτέα τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του δήμου ο 
οποίος θα υποδειχθεί από το αρμόδιο τμήμα. 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  
         Ένα (1) Λίτρο (lt) 
         Ευρώ (ολογράφως)  :  
                   (αριθμητικώς)  :  
 
 
Άρθρο 9ο  
Για την προμήθεια υδραυλικού λαδιού ISO 68  σε βαρέλι 208λτ.    (1 
Λίτρο).  
 
Η τιμή του λίτρου αφορά υδραυλικού λαδιού ISO 68  σε βαρέλι 208λτ σε βαρέλι 208λτ. (DIN 
51524 HLP II , DENI: SON: HF-1, HF-2 US STEEL 126/127 , AFNOR  NF E 48603) παραδοτέα 
τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του δήμου ο οποίος θα υποδειχθεί από το 
αρμόδιο τμήμα. 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  



         Ένα (1) Λίτρο (lt) 
         Ευρώ (ολογράφως)  :  
                   (αριθμητικώς)  :  
 
 
Άρθρο 10ο  
Για την προμήθεια υδραυλικού λαδιού διαφορικών συστημάτων ISO 46 σε δοχείο 20λτ.    
 (1 Λίτρο).  
 
Η τιμή του λίτρου αφορά υδραυλικού λαδιού διαφορικών συστημάτων και μηχανικών 
μεταδόσεων σε δοχείο 20λτ (API GL-4 , FORD M2C 134D, DENISON VICKERS 
CATERPILLAR TO-2) παραδοτέα τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του δήμου ο 
οποίος θα υποδειχθεί από το αρμόδιο τμήμα. 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  
         Ένα (1) Λίτρο (lt) 
         Ευρώ (ολογράφως)  :  
                   (αριθμητικώς)  :  
Άρθρο 11ο  
Για την προμήθεια αντιψυκτικού (παραφλού) σε δοχείο 4 ή 5λτ.       (1 
Λίτρο).  
 
Η τιμή του λίτρου αφορά αντιψυκτικό (παραφλού)  έτοιμο προς χρήση σε δοχείο 4 ή 5λτ (API 
GL-4 , FORD M2C 134D, DENISON VICKERS CATERPILLAR TO-2) παραδοτέα τμηματικά 
κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του δήμου ο οποίος θα υποδειχθεί από το αρμόδιο τμήμα. 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  
         Ένα (1) Λίτρο (lt) 
         Ευρώ (ολογράφως)  :  
                   (αριθμητικώς)  :  
 
 
 
 
Άρθρο 12ο  
Για την προμήθεια αποσκληρυντικού υγρού σε δοχείο 1λτ.       (1 
Λίτρο). 
Η τιμή του λίτρου αφορά αποσκληρυντικό υγρό για την αποφυγή επικάθησης αλάτων σε 
πλυστικό μηχάνημα, παραδοτέα τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του δήμου ο 
οποίος θα υποδειχθεί από το αρμόδιο τμήμα. 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  
         Ένα (1) Λίτρο (lt) 
         Ευρώ (ολογράφως)  :  
                   (αριθμητικώς)  :   
 
 
Άρθρο 13ο  
Για την προμήθεια υγρών φρένων (DOT4) σε δοχείο 250ml.       (1 
τεμάχιο).  
 
Η τιμή ενός δοχείου 250ml που αφορά υγρά φρένων (DOT4) έτοιμο προς χρήση (SAE : J1703 
FMVSS  No 116) παραδοτέα τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του δήμου ο 
οποίος θα υποδειχθεί από το αρμόδιο τμήμα. 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  



         Ένα (1) δοχείου 250 (ml) 
         Ευρώ (ολογράφως)  :  
                   (αριθμητικώς)  :  
 
 
Άρθρο 14ο  
Για την προμήθεια αποσταγμένου νερού για μπαταρία σε δοχείο 4 ή 5lt.      (1 
Λίτρο).  
 
Η τιμή του λίτρου αφορά αποσταγμένο νερό για μπαταρία σε δοχείο 4 ή 5lt έτοιμο προς χρήση 
παραδοτέα τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του δήμου ο οποίος θα υποδειχθεί 
από το αρμόδιο τμήμα. 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  
         Ένα (1) Λίτρο (lt) 
         Ευρώ (ολογράφως)  :  
                   (αριθμητικώς)  :  
 
 
Άρθρο 15ο  
Για την προμήθεια ηλεκτρολυτών για μπαταρία σε δοχείο 25-30λτ.      (1 
Λίτρο).  
 
Η τιμή του λίτρου αφορά ηλεκτρολύτες για μπαταρία σε δοχείο 25-30λτ έτοιμο προς χρήση 
παραδοτέα τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του δήμου ο οποίος θα υποδειχθεί 
από το αρμόδιο τμήμα. 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  
         Ένα (1) Λίτρο (lt) 
         Ευρώ (ολογράφως)  :  
                   (αριθμητικώς)  :  
 
 
Άρθρο 16ο  
Για την προμήθεια γράσο κοινό ασβεστίου σε συσκευασία 16 - 20 κιλών           (1 
kgr).  
 
Η τιμή του κιλού αφορά κοινό γράσο ασβεστίου σε συσκευασία 16 - 20 κιλών έτοιμο προς 
χρήση παραδοτέα τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του δήμου ο οποίος θα 
υποδειχθεί από το αρμόδιο τμήμα. 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  
         Ένα (1) κιλό (kgr) 
         Ευρώ (ολογράφως)  :  
                   (αριθμητικώς)  :  
 
Άρθρο 17ο  
Για την προμήθεια γράσο λιθίου για υψηλές θερμοκρασίες (120 οC) σε συσκευασία 16-20 κιλών  
                     
(1 kgr).  
 
Η τιμή του κιλού αφορά γράσο λιθίου για υψηλές θερμοκρασίες (120 οC) σε συσκευασία 16 - 20 
κιλών   έτοιμο προς χρήση παραδοτέα τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του 
δήμου ο οποίος θα υποδειχθεί από το αρμόδιο τμήμα. 
 



ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  
         Ένα (1) κιλό (kgr) 
         Ευρώ (ολογράφως)  : 
                   (αριθμητικώς)  :  
 
 
Άρθρο 18ο  
 
Για την προμήθεια σπρέϊ γράσο λιθίου σε δοχείο 400-500 ml.         (1 
τεμ.) 
 
Η τιμή του τεμαχίου αφορά σπρέϊ γράσσο λιθίου σε δοχείο 400-500 ml, για λίπανση μηχανικών 
μερών κινητήρα έτοιμο προς χρήση παραδοτέα τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός 
του δήμου ο οποίος θα υποδειχθεί από το αρμόδιο τμήμα. 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  
         Ένα (1) τεμάχιο 
         Ευρώ (ολογράφως)  :  
                   (αριθμητικώς)  :  
 
 
 



Άρθρο 19ο  
Για την προμήθεια μαλακού στουπιού (πανί καθαρισμού) σε συσκευασία 20 κιλών.  (1 kgr). 
                
 
Η τιμή του κιλού αφορά μαλακό στουπί σε συσκευασία 20 κιλών, διαχωρισμένο σε μπάλες 1 
κιλού, έτοιμο προς χρήση παραδοτέο τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του 
δήμου ο οποίος θα υποδειχθεί από το αρμόδιο τμήμα. 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  
         Ένα (1) κιλό (kgr) 
         Ευρώ (ολογράφως)  :  
                   (αριθμητικώς)  :  
 
 
Άρθρο 20ο  
Για την προμήθεια αλοιφής προστασίας χεριών σε συσκευασία 3 κιλών          (1 kgr).  
 
Η τιμή του κιλού αφορά αλοιφής προστασίας χεριών σε συσκευασία 3 κιλών, έτοιμο προς χρήση 
παραδοτέο τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του δήμου ο οποίος θα υποδειχθεί 
από το αρμόδιο τμήμα. 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  
         Ένα (1) κιλό (kgr) 
         Ευρώ (ολογράφως)  :  
                   (αριθμητικώς)  :  

 
Άρθρο 21ο  
Για την προμήθεια φλαντζόκολλα σιλικόνης κόκκινη σε δοχείο 100ml      (1 
Λίτρο.) 
 
Η τιμή του λίτρου αφορά φλαντζόκολλα σιλικόνης κόκκινη, έτοιμο προς χρήση παραδοτέα 
τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του δήμου ο οποίος θα υποδειχθεί από το 
αρμόδιο τμήμα. 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  
         Ένα (1) λίτρο 
         Ευρώ (ολογράφως)  :  
                   (αριθμητικώς)  :  
 
Άρθρο 22ο  
Για την προμήθεια φλαντζόκολλα σιλικόνης μαύρη σε δοχείο 100ml      (1 
Λίτρο.) 
 
Η τιμή του λίτρου αφορά φλαντζόκολλα σιλικόνης μαύρη, έτοιμο προς χρήση παραδοτέα 
τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του δήμου ο οποίος θα υποδειχθεί από το 
αρμόδιο τμήμα. 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  
         Ένα (1) λίτρο 
         Ευρώ (ολογράφως)  :  
                   (αριθμητικώς)  :  
 
Άρθρο 23ο  
Για την προμήθεια σπρέϊ αντισκουριακό σε δοχείο 400-500 ml.         (1 
τεμ.) 



Η τιμή του τεμαχίου αφορά σπρέϊ αντισκουριακό, το οποίο διεισδύει ανάμεσα στην υπερβολική 
σκουριά και τη διάβρωση και συμβάλλει στην μείωση των  τριβών και την εξάλειψη της φθοράς 
των μηχανικών μερών, έτοιμο προς χρήση παραδοτέα τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε 
χώρο εντός του δήμου ο οποίος θα υποδειχθεί από το αρμόδιο τμήμα. 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  
         Ένα (1) τεμάχιο 
         Ευρώ (ολογράφως)  :  
                   (αριθμητικώς)  :  
 
Άρθρο 24ο  
Για την προμήθεια σπρέϊ καρμπυρατέρ σε δοχείο 400 ml.        (1 τεμ.) 
Η τιμή του τεμαχίου αφορά σπρέϊ καρμπυρατέρ, έτοιμο προς χρήση παραδοτέα τμηματικά 
κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του δήμου ο οποίος θα υποδειχθεί από το αρμόδιο τμήμα. 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  
         Ένα (1) τεμάχιο 
         Ευρώ (ολογράφως)  :  
                   (αριθμητικώς)  :  
Άρθρο 25ο  
Για την προμήθεια σπρέϊ φρένων σε δοχείο 500 ml.        (1 τεμ.) 
 
Η τιμή του τεμαχίου αφορά σπρέϊ φρένων και συστημάτων πέδησης, έτοιμο προς χρήση 
παραδοτέα τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του δήμου ο οποίος θα υποδειχθεί 
από το αρμόδιο τμήμα. 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  
         Ένα (1) τεμάχιο 
         Ευρώ (ολογράφως)  :  
                   (αριθμητικώς)  :  
 
Άρθρο 26ο  
Για την προμήθεια σπρέϊ πόλων μπαταρίας σε δοχείο 140 gr.                                               (1 
τεμ.) 
 
Η τιμή του τεμαχίου αφορά σπρέϊ πόλων μπαταρίας ή ηλεκτρικών επαφών έτοιμο προς χρήση 
παραδοτέα τμηματικά κατόπιν συνεννόησης σε χώρο εντός του δήμου ο οποίος θα υποδειχθεί 
από το αρμόδιο τμήμα. 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  
         Ένα (1) τεμάχιο 
         Ευρώ (ολογράφως)  :  
                   (αριθμητικώς)  :  

 
Αμαρούσιον, ……… / ……… / 2014. 

Ο Προσφέρων 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕ∆. & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
               & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 
 
 

ΕΡΓΟ: “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ” 
 

 
 
 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ (Για το ∆ήμο και τα Ν.∆.∆.∆) 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ CPV ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 Λιπαντικό κινητήρων 
SAE 20W-50 σε 
βαρέλι 208 lt 

09211100-2 Λίτρο (Lt) 1.456,00   

2 Λιπαντικό κινητήρων 
SAE 15W-40 σε 
βαρέλι 208 lt 

09211100-2 Λίτρο (Lt) 2.912,00   

3 Λιπαντικό κινητήρων 
SAE 15W-50 
(ΜΟΤΟ)                        

09211100-2 Λίτρο (Lt) 50,00   

4 Λιπαντικό 
βενζινοκινητήρων 
ΜΙΞ (για εργαλεία) δε 
δοχείο 1lt 

09211100-2 Λίτρο (Lt) 20,00   

5 Λιπαντικό κινητήρων 
SAE 10W-40 
ημισυνθετικό σε 
βαρέλι 208lt 
(Βενζινοκινητηρας – 
Αερίο) 

09211100-2 Λίτρο (Lt) 1.248,00   

6 Λιπαντικό 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 
85W-140 σε βαρέλι 
208lt 

09211600-7 Λίτρο (Lt) 624,00   

7 Λιπαντικό 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 
75W-90  σε δοχείο 
20-25lt . 

09211600-7 Λίτρο (Lt) 700,00   

8 Λιπαντικό αυτόματου 
κιβώτιου ταχυτήτων 
ΑTF 220 Super  σε 
βαρέλι 208lt 

09211400-5 Λίτρο (Lt) 624,00   

9 Υδραυλικό λάδι ISO 
68  σε βαρέλι 208lt 

09211600-7 Λίτρο (Lt) 6.240,00   

10 Υδραυλικό λάδι 
διαφορικών 
συστημάτων ISO 46, 
590 SLE σε δοχείο 
20lt 

09211400-5 Λίτρο (Lt) 100,00   

11 Αντιψυκτικό 
(παραφλού)  σε 
δοχείο 4 ή 5lt 

24951311-8 Λίτρο (Lt) 2.600,00   

12 Αποσκληρυντικό 
υγρό για την 
αποφυγή 
επικάθησης αλάτων 
σε δοχείο 1λτ. 

39137000-1 Λίτρο (Lt) 50,00   

13 Υγρό φρένων 
(DOT4) σε δοχείο 
250ml ή 500ml 

09211650-2 Λίτρο (Lt) 90,00   



14 Αποσταγμένο νερό 
για μπαταρία σε 
δοχείο 4 ή 5lt 

24316000-2 Λίτρο (Lt) 200,00   

15 Ηλεκτρολυτών για 
μπαταρία σε δοχείο 
25-30lt 

31410000-3 Λίτρο (Lt) 60,00   

16 Γράσο κοινό 
ασβεστίου σε 
συσκευασία 15 - 20 
κιλών 

24951000-5 Κιλό (Kg) 100,00   

17 Γράσο λιθίου για 
υψηλές 
θερμοκρασίες (120 
οC) σε συσκευασία 
15 - 20 κιλών 

24951000-5 Κιλό (Kg) 75,00   

18 Σπρέι Γράσο λιθίου 
σε δοχείο 400-500 ml 

24951000-5 Τεμ 12,00   

19 Μαλακό στουπί σε 
συσκευασία 20 κιλών 

39525800-6 Κιλό (Kg) 160,00   

20 Αλοιφή προστασίας 
χεριών σε δοχείο 
3κγρ. 

33740000-9 Κιλό (Kg) 72,00   

21 Φλαντζόκολλα 
σιλικόνης κόκκινη σε 
δοχείο 100ml 
(σωλήναριο) 

24951120-2 Λίτρο (Lt) 1,00   

22 Φλαντζόκολλα 
σιλικόνης μαύρη σε 
δοχείο 100ml 
(σωλήναριο) 

24951120-2 Λίτρο (Lt) 1,00   

23 Σπρέι Αντισκουριακό 
σε δοχείο 400ml 

24963000-2 Τεμ 24,00   

24 Σπρέι Καρμπυρατέρ 
σε δοχείο 400ml 

43800000-1 Τεμ 24,00   

25 Σπρέι Φρένων σε 
δοχείο 500ml 43800000-1 

Τεμ 24,00   

26 Σπρέι πόλων 
Μπαταρίας ή 
ηλεκτρικών Επαφών 
σε δοχείο 140gr 

31600000-2 
 
 

Τεμ 12,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ΄   

 Φ.Π.Α. 23%   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ ΜΕ Φ.Π.Α.   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (ΜΕΡΙΚΟ Α1+Α2+Β+Γ)   

 
 

 

Αμαρούσιον, ……… / ……… / 2014. 

Ο Προσφέρων 
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