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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
         Ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  
τιμής, και  ειδικότερα  το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%)  σε  ακέραιες µονάδες στη 
µέση τιµή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το  Παρατηρητήριο 
Τιµών Υγρών  Καυσίµων του   Υπουργείου Ανάπτυξης   και   Ανταγωνιστικότητας κατά 
την ηµέρα παράδοσης αυτών, και  σε απόλυτες τιµές ανά μονάδα μέτρησης για τα 
ελαιολιπαντικά.  

 
     Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 
     Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει  τους  Κ.Α.: Εξόδων  (Κ.Α.Ε.) έτους 

2022 για το Δήμο ως εξής : 

Καύσιμα κίνησης :  

K.A. 10-6641.019, 15-6641.012, 20-6641.022, 30-6641.013,  35-6641.013   

Ελαιολιπαντικά:  

K.A. 10-6641.020, 15-6641.013, 20-6641.023, 30-6641.014, 35-6641.014 

Πετρέλαιο θέρμανσης: Κ.Α. 10-6641.003  

 

         Η δαπάνη της προμήθειας για όλα τα ΝΠΔΔ θα βαρύνει τα ίδια. 

        Η δαπάνη της προμήθειας για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα βαρύνει τον Κ.Α. 

20-6641.000 , συνολικού ποσού 10.470,56 € με ΦΠΑ .  

Η δαπάνη της προμήθειας θέρμανσης της Πρωτοβάθμιας ποσού 55.998,40 € με ΦΠΑ  

και Δευτεροβάθμιας  Σχολικής Επιτροπής ποσού 41.998,80 € με ΦΠΑ  θα βαρύνει  

ίδιους πόρους των Σχολικών Επιτροπών.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό , ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ: 

906.214,32  ΕΥΡΩ   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %  

 

 

Η δαπάνη της προμήθειας για τον Δήμο  θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και 

έχει προβλεφθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2022 .  

 

     Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως των 

αποθεμάτων των ειδών. 
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  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην οικεία 

Διακήρυξη ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος 

αυτής. 

 

       Κάθε αλλαγή που τυχόν υπάρξει στην Διακήρυξη από το ΕΣΗΔΗΣ λόγω 

ψηφιοποίησής της δεν επιφέρει αλλαγή στους όρους της.  

 

        Η κατάρτιση των όρων και η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών έγινε με την αρίθμ. 

303/2022  απόφ. Ο. Ε. του Δήμου Σαλαμίνας. 

  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  25
η
 11-2022 ημέρα 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα  11:00 π.μ.  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 28
η
 -12-2022 

ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 π.μ.  

Άνοιγμα προσφορών την 3
η
 -1-2023 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.00 π.μ.  

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 

οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της 

Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

 

Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να 

υποβάλλουν προσφορά στην αναθέτουσα αρχή με χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ 

εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Μετά την παρέλευση της 

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 

στο Σύστημα.   

      Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας 

καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και ελαιολιπαντικών, αλλά και για μέρος αυτής, δηλαδή: 

Α) Καύσιμα Δήμου (Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυβδη  και Πετρέλαιο 

θέρμανσης). 

Β) Ελαιολιπαντικά Δήμου. 

Γ) Καύσιμα Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (Πετρέλαιο κίνησης και Βενζίνη 

αμόλυβδη). 

Δ) Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολικής Επιτροπής  Α΄/θμιας Εκπαίδευσης. 

Ε) Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης,          

με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν  όλη την ποσότητα του κάθε προσφερόμενου 

είδους καυσίµου που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό, καθώς και για τα  

ελαιολιπαντικά,  

 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό 

ποσό, που αντιστοιχεί στο 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της ομάδας ή 

ομάδων που συμμετέχει (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), με ανάλογη 

στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16), όπως τροποποιήθηκε με τον 

Ν.4782/2021.  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το σύνολο της προμήθειας της μελέτης 

είναι 14.616,36 ευρώ 

 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 

το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρμόδια υπάλληλος κα Μαλτέζου Μαριάνθη  

Τηλ:213 2027 335.  
 

              Ο                                                                

                                                     ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

 

 

                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
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