
               

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Φιλιππιάδα,  20/6/2014
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                      Αριθ.  Πρωτ:   10575  
ΔΗΜΟΣ  ΖΗΡΟΥ  
Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
Γραφείο Προμηθειών  
Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά 
Πληροφορίες : Αθανασίου Ουρανία                                        
Τ.Κ.: 48 200 – Φιλιππιάδα
Τηλέφωνο: 26833-60626

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο  Δήμαρχος  Ζηρού  ανακοινώνει  ότι  ο  Δήμος  προτίθεται  να  προβεί  στην 
απευθείας ανάθεση της προμήθειας : «Λιπαντικών» για τις ανάγκες του Δήμου 
Ζηρού.
Το προς προμήθεια είδος αφορά :

1. Λιπαντικά, ποσό 10.947,00 ευρώ

Η σύμβαση η οποία θα υπογραφεί με τον προμηθευτή ο οποίος θα προκύψει 
από την παραπάνω διαπραγμάτευση θα αφορά σε προμήθεια και αλλαγή των 
λαδιών  των  αυτοκινήτων  του  Δήμου.  Κατόπιν  τούτου,  καλεί  τους 
ενδιαφερόμενους  να  καταθέσουν  τις  προσφορές  τους  στο  Γραφείο 
Προμηθειών του Δημοτικού καταστήματος (Πλ. Γεννηματά, 48200 Φιλιππιάδα), 
μέχρι την  4η του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (Βλ. 
συν.  Παράρτημα  Α).  Οι  προσφορές  θα  υποβάλλονται  στο  Τμήμα 
πρωτοκολλημένες.

Πληροφορίες  για  τον  τρόπο  σύνταξης  των  προσφορών  και  αντίγραφα  της 
μελέτης  παρέχονται   από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες.
Αρμόδιος υπάλληλος: Αθανασίου Ουρανία, τηλ.: 26833-60626, fax: 26833-60620.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια των λιπαντικών που χρησιμοποιούνται 
στα οχήματα & μηχανήματα του Δήμου Ζηρού.
Τα  προσφερόμενα  λιπαντικά  πρέπει  να  καλύπτουν  τις  απαιτήσεις  της  υπ’ 
αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής και θα πρέπει να έχουν έγκριση 
κυκλοφορίας  που  δίδεται  μετά  την  καταχώρηση  των  προσφερόμενων 
λιπαντικών  στον  κατάλογο  που  τηρεί  η  Δ/νση  Πετροχημικών  του  Γενικού 
Χημείου του Κράτους.
Ο Δήμος Ζηρού διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό 
των  δέκα   χιλιάδων  εννιακοσίων  σαράντα   επτά  ευρώ  (10.947,00  ευρώ) 
(συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.),  θα  βαρύνει  τον  αντίστοιχο  κωδικό  του 
προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2014  του  Δήμου  Ζηρού  και  συνοπτικά 
περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
ΚΑ Αιτιολογία Ποσό Είδος
20-6641.003 Προμήθεια 

λιπαντικών  έτους 
2014

10.947,00 ευρώ λιπαντικά

Οι ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν 
με ακρίβεια και εξαρτώνται από τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων 
του  Δήμου.
Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται στην εξάντληση των ποσοτήτων του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να χορηγεί και να 
τοποθετεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει τα είδη που 
περιγράφονται  στη  μελέτη  στη  συμβατική  τιμή  (θα  κατατεθεί  υπεύθυνη 
δήλωση).  Η  παράδοση  και  τοποθέτηση  θα  γίνεται  τμηματικά  το  αργότερο 
πέντε (5)  ημέρες από την προφορική ή έγγραφη ειδοποίηση της  Υπηρεσίας, 
στην οποία θα αναφέρεται η αναγκαία ποσότητα και το είδος. 
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Θέμα: Προμήθεια  Λιπαντικών 

19-6-2014
Συντάθηκε

Μάστορα Ευσταθία
Χημικός Μηχανικός 

19-6-2014
Θεωρήθηκε
Ο προϊστάμενος Τεχνικών 
έργων

Ακρίβης  Κωνσταντίνος 
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι συνολικά για 
το Δήμο Ζηρού  :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα 
Σε lt

ΤΙΜΗ  /  lt 
(ΕΥΡΩ)

Δαπάνη
Σε ευρω

Λιπαντικό 
πετρελαιοκινητήρων, 
SAE 10 W-40

200 9,10 1820,00

Λιπαντικό 
πετρελαιοκινητήρων, 
SAE 15 W -40

200 6,90 1380,00

Λιπαντικό 
πετρελαιοκινητήρων, 
SAE 20W -50

200 7,00 1400,00

Λιπαντικό 
βενζινοκινητήρων SAE 
5W-30 (πλήρως 
συνθετικό)

100 7,00 700,00

Λιπαντικό 
βενζινοκινητήρων SAE 
5W-40 (πλήρως 
συνθετικό)

100 7,00 700,00

Υδραυλικό Λιπαντικό 
SAE 10W

100 6,20 620,00

Υδραυλικό Λιπαντικό 
SAE 30

120 6,00 720,00

Υδραυλικό Λιπαντικό 
τύπου ISO 68

120 6,00 720,00

Βαλβολίνη SAE 85/90 W 50 9,40 470,00
Γράσα λιθίου 50 5,00 250,00
Υγρό φρένων 10 6,00 60,00
Αντιψυκτικό - 
αντιθερμικό διάλυμα 
(έτοιμο προς χρήση)

10 6,00 60,00
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ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 8.900,00
ΦΠΑ 23% ΣΕ ΕΥΡΩ 2.047,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 10.947,00

Οι ανωτέρω τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η υπηρεσία στις 
τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη.
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19-6-2014
Θεωρήθηκε
Ο προϊστάμενος Τεχνικών 
έργων

Ακρίβης  Κωνσταντίνος 
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

 

19-6-2014
Συντάθηκε

Μάστορα Ευσταθία
Χημικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ
Οι πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια λιπαντικών που 
χρησιμοποιούνται στα οχήματα & μηχανήματα του Δήμου Ζηρού.
Τα  προσφερόμενα  λιπαντικά  πρέπει  να  καλύπτουν  τις  απαιτήσεις  της  υπ’ 
αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής και θα πρέπει να έχουν έγκριση 
κυκλοφορίας  που  δίδεται  μετά  την  καταχώρηση  των  προσφερόμενων 
λιπαντικών  στον  κατάλογο  που  τηρεί  η  Δ/νση  Πετροχημικών  του  Γενικού 
Χημείου του Κράτους.

Η  έγκριση  κυκλοφορίας  θα  κατατίθεται  μαζί  με  την  προσφορά  του 
διαγωνιζομένου και θα έχει  εκδοθεί από το Γ.Χ.Κ.  Επίσης ο προμηθευτής θα 
καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 Άρθρο 8 που θα αναφέρει ότι οι 
προδιαγραφές των προσφερόμενων λιπαντικών είναι σύμφωνες με αυτές της 
μελέτης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, SAE 
10 W-40

ACEA : E6/E4/E9

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, SAE 
15 W -40

ACEA : Α3/B4, E7, API :SL/CI-4

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, SAE 
20W -50

ACEA : Α3/B4, E7 API :SL/CI-4

Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 5W-
30 (πλήρως συνθετικό)

ACEA A3/B4,C2,C3-10 

Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 5W-
40 (πλήρως συνθετικό)

ACEA A3/B4-04/C3-08,  API SN/CF

Υδραυλικό Λιπαντικό SAE 10W API : SC/CC
Υδραυλικό Λιπαντικό SAE 30 API : SC/CC
Υδραυλικό Λιπαντικό τύπου ISO 68 DIN 51524(part 2)

Βαλβολίνη SAE 80W/90 GL 5
Γράσα λιθίου NLGI-2
Υγρό φρένων Συνθετικό υγρό για υδραυλικά 
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Λιπαντικών
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συστήματα φρένων και αμπραγιάζ
Αντιψυκτικό - αντιθερμικό διάλυμα 
(έτοιμο προς χρήση)

Αντιψυκτικό υγρό για σύστημα 
ψύξης αυτοκινήτων
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19-6-2014
Συντάθηκε

Μάστορα Ευσταθία
Χημικός Μηχανικός 

19-6-2014
Θεωρήθηκε
Ο προϊστάμενος Τεχνικών 
Έργων

 Ακρίβης  Κωνσταντίνος 
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΙΝΗΣΗΣ»

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Του   ………………………………………………………………
Έδρα ………………………………………………………………
Οδός ………………………………………. Αριθμός ……………….
Τηλέφωνο ………………………………………………………………
Fax : ………………………………………………………………

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα 
σε lt

ΤΙΜΗ  /  lt 
(ΕΥΡΩ)

Δαπάνη
σε ευρώ

Λιπαντικό 
πετρελαιοκινητήρων, 
SAE 10 W-40

200

Λιπαντικό 
πετρελαιοκινητήρων, 
SAE 15 W -40

200

Λιπαντικό 
πετρελαιοκινητήρων, 
SAE 20W -50

200

Λιπαντικό 
βενζινοκινητήρων SAE 
5W-30 (πλήρως 
συνθετικό)

100

Λιπαντικό 
βενζινοκινητήρων SAE 
5W-40 (πλήρως 
συνθετικό)

100

Υδραυλικό Λιπαντικό 
SAE 10W

100

Υδραυλικό Λιπαντικό 
SAE 30

120

Υδραυλικό Λιπαντικό 
τύπου ISO 68

120

Βαλβολίνη SAE 85/90 W 50
Γράσα λιθίου 50
Υγρό φρένων 10
Αντιψυκτικό - 
αντιθερμικό διάλυμα 
(έτοιμο προς χρήση)
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ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ: 
ΦΠΑ 23% ΣΕ ΕΥΡΩ:
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ:
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Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει  πως  είναι  ενήμεροι  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  και  που 
αφορούν  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης (κύριας  και  επικουρικής) 
κατά την ημερομηνία λήξης της κατάθεσης των δικαιολογητικών προς 
όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται την 
καταβολή εισφορών.

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει  πως είναι  ενήμεροι  ως προς τις  φορολογικές  υποχρεώσεις 
τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

3. Πιστοποιητικό δημοτικής ενημερότητας από το Δήμο Ζηρού καθώς και 
από το Δήμο της έδρας του συμμετέχοντος.

4. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής 
για  το  ειδικό  επάγγελμά  του  ή  βεβαίωση  άσκησης  επαγγέλματος  από 
αρμόδια δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς στον διαγωνισμό. (Εδάφιο α5, 
παρ. 2α του άρθρου 7, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

• Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  αναλαμβάνει  να  παραδώσει  ελεύθερο και  σε 
κατάσταση  λειτουργίας  το  υπό  προμήθεια  υλικό  στους  χώρους  που  θα 
υποδειχτούν από τον Δήμο.

• Υπεύθυνη  Δήλωση  διαγωνιζομένου  για  την  χώρα  προέλευσης  και 
κατασκευής των υλικών που προσφέρουν.

 Όλα  τα  έγγραφα  που  απαιτούνται  για  την  διενέργεια  και  συμμετοχή   στη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης καθώς και οι προσφορές πρέπει να είναι στην 
Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση.

Προέλευση  των προσφερομένων υλικών

Ο προσφέρων  πρέπει να δηλώνει με  υπεύθυνη δήλωση στην προσφορά 
του  το  εργοστάσιο από  το  οποίο  θα  προμηθευτεί  τα  προσφερόμενα 
λιπαντικά . 

Εάν   διαπιστωθεί  από  την   υπηρεσία   ανυπαρξία  του  εργοστασίου  που 
δηλώθηκε  με  την  προσφορά,  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  της 
διαπραγμάτευσης,  η προσφορά απορρίπτεται  και  η σχετική απόφαση της 
οικονομικής επιτροπής κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την κατά 
τη  κρίση  του  επιβολή  ποινής  αποκλεισμού  του  δηλώσαντος,  από 
διαγωνισμούς  των  ΟΤΑ  και  του  δημοσίου  για  χρονικό  διάστημα  που 
καθορίζεται  με  την   ίδια  απόφαση.  Η  προσφορά  απορρίπτεται  ως 
απαράδεκτη και  όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται  για  την κατασκευή 
μερικώς η ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού  από τους 
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διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του δημοσίου που  ισχύει  κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού ( άρθρο 18 παρ 2 ΕΚΠΟΤΑ ).

Χρόνος  παράδοσης - Τόπος παράδοσης

Η παράδοση των λιπαντικών θα ενεργείται τμηματικά και ανάλογα με 
τις  εκάστοτε  ανάγκες  της  Υπηρεσίας,  κατά  τις  εργάσιμες  μέρες  και  ώρες, 
μετά από  εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

Σε  περίπτωση  που  τα  προσφερθέντα  λιπαντικά  δεν  πληρούν  τους 
όρους  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  της  προσφοράς  και  υπάρχουν 
διαφορές και αποκλίσεις από αυτές, τότε αυτό δεν θα παραληφθεί,  και ο 
ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει ή να το αποκαταστήσει, εκτός 
αν  μετά  από  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  το  υλικό  κριθεί 
κατάλληλο  και  δύναται  να  παραληφθεί  σύμφωνα  με  το  άρθρο  28  του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Στην  περίπτωση  δε  κατά  την  οποία  δεν  είναι  δυνατή  -  εφ'  όσον 
απαιτηθεί -  η αντικατάσταση του με άλλο που να πληροί επακριβώς τους 
όρους της προσφοράς, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 28, 29 34 & 
35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Η παράδοση των λιπαντικών θα γίνει στον Δήμο Ζηρού, Πλ. Γεννηματά, 
Τ.Κ. 48200, Φιλιππιάδα ή σε χώρους που θα υποδειχτούν από την αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου.

Ο ανάδοχος που θα προκύψει για τα  λιπαντικά  υποχρεούται  να κάνει 
και την αλλαγή (ή τοποθέτησή) τους, ο ίδιος, στα οχήματα του Δήμου Ζηρού.

Εγγυήσεις 

Για  την  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της  σύμβασης,  οι  προμηθευτές  είναι 
υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της 
συνολικής  συμβατικής  αξίας  των  ειδών,  χωρίς  Φ.Π.Α. (άρθρο  26,  της  Υ.Α. 
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.  περί  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν 
ότι σε περίπτωση κατάπτωσής των το οφειλόμενο ποσό ισχύει μόνο επί του 
ποσού  των  τόκων.  Σε  πάγιο  τέλος  χαρτοσήμου  υπόκειται  και  το  τυχόν 
οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην 
της  κράτησης  0,25% υπέρ του Δημοσίου,  υπόκεινται  στο εκάστοτε  ισχύον 
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 
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Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και 
ποιοτική  παραλαβή  των  ειδών,  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Υποβολή και σύνταξη  προσφορών

 Οι  προσφορές  κατατίθενται  στο  Πρωτόκολλο  του  Δήμου  Ζηρού  ή  να 
αποστέλλονται  ταχυδρομικά  (στην  ακόλουθη  διεύθυνση:   Δήμος 
Ζηρού, Πλ. Γεννηματά, Τ.Κ.: 48200, Φιλιππιάδα. Η προθεσμία για τη 
παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται 
ταχυδρομικά (ή με courier) ή που κατατίθενται αυτοπροσώπως στο 
Πρωτόκολλο λήγει την Παρασκευή, 4 Ιουλίου και ώρα 10 π.μ..

Ανακοίνωση κατακύρωσης

Στον  προμηθευτή  που  έγινε  η  κατακύρωση  αποστέλλεται  ανακοίνωση 
σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  24,  της  Υ.Α.  11389/93  του  ΥΠ.ΕΣ.  περί 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Υπογραφή σύμβασης

Ο  προμηθευτής  που  κατακυρώθηκε  η  προμήθεια  υποχρεούνται  εντός  10 
ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης. 

Η  σύμβαση  καταρτίζεται  από  την  υπηρεσία  και  υπογράφεται  από  τα 
συμβαλλόμενα  μέρη.  Η  σύμβαση  συντάσσεται  με  βάση  τους  όρους  της 
Ανακοίνωσης  - Πρόσκλησης και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή 
από  τον  Δήμο.  Η  σύμβαση  δεν  μπορεί  να  περιέχει  όρους  αντίθετους  με  τα 
παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
-  Τα  συμβαλλόμενα  μέρη,  καθώς  και  τα  πρόσωπα  που  δεσμεύουν  τους 
συμβαλλόμενους.
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
-  Τις  τεχνικές  προδιαγραφές  σύμφωνα  και  με  την  τεχνική  προσφορά  του 
μειοδότη.
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωμής.
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Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας  της ποσότητας, 
που  θα  παραλαμβάνεται  τμηματικά  κάθε  φορά  με  βάση  τα  πρωτόκολλα 
ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής,  με  την  προσκόμιση  των  νόμιμων 
δικαιολογητικών  μέσα  σε  εύλογο  χρόνο  απαραίτητο  για  την  έκδοση  των 
σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ.

 Χρόνος Σύμβασης 

Η σύμβαση η οποία θα υπογραφεί με τον προμηθευτή ο οποίος θα προκύψει 
από την παραπάνω διαπραγμάτευση, θα λήξει την 31/12/2014 ανεξάρτητα εάν 
έχει καλυφθεί το ποσό της σύμβασης που έχει  υπογραφεί με την παραπάνω 
διαδικασία.
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