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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΔΘΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΧΝ ΚΙΝΗΗ – ΘΔΡΜΑΝΗ & 

ΔΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΑΜΙΝΟ ΚΑΙ 

Ν.Π.Γ.Γ. ΔΣΟΤ 2021-2022  

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΛΑΜΙΝΑ 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 
         Αλνηθηό ειεθηξνληθό δηεζλή δηαγσληζκό, κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο 
πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο 
άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο  θαη  εηδηθόηεξα  ην µεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο 
(%)  ζε  αθέξαηεο µνλάδεο ζηε µέζε ηηµή ιηαληθήο πώιεζεο,   όπσο απηέο 
πξνζδηνξίδνληαη από ην  Παξαηεξεηήξην Τηµώλ Υγξώλ  Καπζίµσλ   ηνπ   
Υπνπξγείνπ  Αλάπηπμεο   θαη   Αληαγσληζηηθόηεηαο θαηά ηελ εµέξα παξάδνζεο 
απηώλ ), θαη  ζε απόιπηεο ηηµέο αλά κνλάδα κέηξεζεο γηα ηα ειαηνιηπαληηθά, 
 
Γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ηεο « πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θίλεζεο - ζέξκαλζεο & 

ειαηνιηπαληηθώλ ηνπ Γήκνπ Σαιακίλαο θαη Ν.Π.Γ.Γ έηνπο 2021-2022»   

πξνϋπνινγηζκνύ 523.606,24 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη ζα βαξύλεη 

ηνπο Κσδηθνύο Αξηζκνύο Δμόδσλ  (Κ.Α.Δ.) έηνπο 2021 γηα ην Γήκν σο εμήο : 

 

Καύζηκα θίλεζεο : K.A. 10-6641.016, 15-6641.010, 20-6641.020,  30-6641.011,        

35-6641.011   

Διαηνιηπαληηθά: K.A. 10-6641.018, 15-6641.011, 20-6641.021, 30-6641.012,          

35-6641.012 

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο: Κ.Α. 10-6641.017  

 

Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο γηα όια ηα ΝΠΓΓ ζα βαξύλεη ηα ίδηα. 

 

Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο γηα ην Γεκνηηθό Ληκεληθό Τακείν ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 20-

6641.001 , ζπλνιηθνύ πνζνύ 5.728,80 € κε ΦΠΑ .  

Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζέξκαλζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο πνζνύ 34.720,00 € κε ΦΠΑ 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο  Σρνιηθήο Δπηηξνπήο πνζνύ 29.760,00 € κε ΦΠΑ  ζα βαξύλεη 

ίδηνπο πόξνπο ησλ Σρνιηθώλ Δπηηξνπώλ.  

Γηα ηνλ Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π ζπλνιηθνύ πνζνύ 1.863,97 € κε ΦΠΑ  ζα βαξύλεη ίδηνπο 

πόξνπο . 

πλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο 595.679,01€ 

 

Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο γηα ηνλ Γήκν  ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ίδηνπο πόξνπο θαη 

έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2021 . Η δηάξθεηα ηεο 

πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θαη ειαηνιηπαληηθώλ νξίδεηαη γηα έλα (1) έηνο  από  ηελ  

ππνγξαθή  ηεο  ζύκβαζεο ή κέρξη εμαληιήζεσο ησλ απνζεκάησλ.      
Προζθορές γίνονηαι δεκηές για το σύνολο ηων σπό προμήθεια ειδών ή 

ξεχωπιστά ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ. 

ΟΜΑΔΑ 1 – ΚΑΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΙΝΑ 

ΟΜΑΔΑ 2 – ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΑ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΙΝΑ 

ΟΜΑΔΑ 3 – ΚΑΤΙΜΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΛΑΜΙΝΑ 

ΟΜΑΔΑ 4 – ΘΕΡΜΑΝΗ ΝΠΔΔ ΑΚΟΙΠΟΠ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΙΝΑ 

ΟΜΑΔΑ 5 – ΘΕΡΜΑΝΗ ΝΠΔΔ ΕΠΕ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΙΝΑ 

ΟΜΑΔΑ 6 – ΘΕΡΜΑΝΗ ΝΠΔΔ ΕΔΕ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΙΝΑ 
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          Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 

παξνύζα Γηαθήξπμε σο θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο, πνπ απνηεινύλ εληαίν θαη 

αλαπόζπαζην κέξνο: 

       Κάζε αιιαγή πνπ ηπρόλ ππάξμεη ζηελ Γηαθήξπμε από ην ΔΣΗΓΗΣ ιόγν 

ςεθηνπνίεζεο ηεο δελ επηθέξεη αιιαγή ζηνπο όξνπο ηεο.  

 

        Η θαηάξηηζε ησλ όξσλ θαη ε έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ έγηλε κε ηελ αξίζκ. 

203/2021  απόθ. Ο. Δ. ηνπ Γήκνπ Σαιακίλαο. 

  

Ηκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ είλαη ε  27
ε-

 8-2020 εκέξα 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ  θαη ώξα  11:00 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο πξνζθνξώλ είλαη ε 27
ε
 9-2021 

εκέξα ΓΔΤΣΔΡΑ θαη ώξα 11:00. 

Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ 

Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (ΔΣΗΓΗΣ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από 

ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο  

www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη 

ώξα πνπ νξίδεη ε παξνύζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιώζζα, ζε ειεθηξνληθό 

θάθειν, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην Ν.4155/13 (ΦΔΚ/Α/29-5-2013), 

ζην άξζξν 11 ηεο Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ 

Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.)».  

Όζνη νηθνλνκηθνί θνξείο επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ πξνζθνξά ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ΔΣΗΓΗΣ 

εληόο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε 

ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ζην Σύζηεκα.   

  Κάζε Οηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα κία ή 

πεξηζζόηεξεο νκάδεο/ηκήκαηα (κεξηθή πξνζθνξά) ή γηα ην ζύλνιν ησλ 

νκάδσλ/ηκεκάησλ (νιηθή πξνζθνξά). Σε θάζε πεξίπησζε ε ππνβνιή πξνζθνξάο 

(κεξηθή ή νιηθή) αθνξά ζην ζύλνιν ησλ εηδώλ ηεο  επηιεγόκελεο νκάδαο/ηκήκαηνο.    

 Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ηεο 

πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θίλεζεο – ζέξκαλζεο θαη ειαηνιηπαληηθώλ, αιιά θαη γηα 

κέξνο απηήο, δειαδή: 

 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Α) Καύζηκα Γήκνπ (Πεηξέιαην θίλεζεο, Βελδίλε ακόιπβδε  θαη Πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο). 

Β) Διαηνιηπαληηθά Γήκνπ. 

Γ)Καύζηκα Γεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ (Πεηξέιαην θίλεζεο θαη Βελδίλε 

ακόιπβδε). 

Γ) Πεηξέιαην ζέξκαλζεο Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π 

Δ) Πεηξέιαην ζέξκαλζεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο  Α΄/ζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Σ) Πεηξέιαην ζέξκαλζεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β΄/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,         

κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα θαιύπηνπλ  όιε ηελ πνζόηεηα ηνπ θάζε πξνζθεξόµελνπ 

είδνπο θαπζίµνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζµό, θαζώο θαη γηα ηα  

ειαηνιηπαληηθά, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα θαιύπηνπλ όιε ηελ πνζόηεηα ηνπ θάζε 

πξνζθεξόκελνπ είδνπο ειαηνιηπαληηθώλ όπσο αλαγξάθεηαη ζηνλ ελδεηθηηθό 

πξνϋπνινγηζκό.   

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, 

θαηαηίζεηαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο
1
, πνζνύ  2%  επί ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηεο θάζε 

νκάδαο  (αξζ.2.2.2.1).  

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηαγσληζκό παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο 

από ην γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ Αξκόδηα ππάιιεινο θα Μαιηέδνπ Μαξηάλζε  

Τει:213 2027 335.  
 

              Ο                                                                

                                                     ΓΗΜΑΡΥΟ   ΑΛΑΜΙΝΑ 

 

 

                                                   ΓΔΧΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ 

                                                 
1
 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ 

ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (β’ 
εδ. παρ. 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016). 
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