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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
Ηλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών 

καυςίμων για κίνηςη οχημάτων και μηχανημάτων για τη θέρμανςη κτιρίων και για 
λειτουργία εξοπλιςμοφ για τα έτη 2022-2024   

  
 

 Ο Διμοσ Δυτικισ άμου προκθρφςςει, , θλεκτρονικό δθμόςιο ανοικτό διαγωνιςμό άνω 
των ορίων με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ ςε ευρϊ για τθν προμικεια 
υγρϊν καυςίμων για κίνθςθ οχθμάτων και μθχανθμάτων για τθ κζρμανςθ κτιρίων και για 
λειτουργία εξοπλιςμοφ για τα ζτθ 2022-2024  . 
 
Η διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμόςιων 
υμβάςεων (ΕΗΔΗ) Προμικειεσ και Τπθρεςίεσ του  ΟΠ ΕΗΔΗ (Διαδικτυακι Πφλθ 
www.promitheus.gov.gr)  φςτερα από προκεςμία τουλάχιςτον τριάντα πέντε (35) θμερϊν 
από τθν  θμερομθνία αποςτολισ ςτθν Τπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ζνωςθσ τθσ προκιρυξθσ 
ςφμβαςθσ 
 
Ο ενδεικτικόσ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ ανωτζρω προμικειασ είναι επτακόςιεσ 
εξιντα εννιά χιλιάδεσ επτακόςια ογδόντα τρία ευρϊ και ενενιντα πζντε λεπτά 
(769.783,95€) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., και κα βαρφνει τισ εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ 
ανά Κ.Α. και ζτοσ ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΚΑ Περιγραφή 
Οικονομικό 
έτοσ 2022 

Οικονομικό 
έτοσ 2023 

Οικονομικό 
έτοσ 2024 

1 10. 6643 
Προμικεια καυςίμων για 
κζρμανςθ και φωτιςμό 7.546,50 € 15.093,00 € 15.093,00 € 

2 
15.6643  

Προμικεια καυςίμων για 
κζρμανςθ και φωτιςμό 20.375,55 € 40.751,10 € 40.751,10 € 

3 
20. 6641. 0002 

Προμικεια υγρϊν καυςίμων για 
τισ ανάγκεσ του Διμου 86.509,77 € 150.003,36 € 150.003,36 € 

4 30. 6641 
Προμικεια καυςίμων και 
λιπαντικϊν για κίνθςθ 
μεταφορικϊν μζςων 30.000,00 € 78.315,12 € 78.315,12 € 

http://www.promitheus.gov.gr/


2 

 

5 35. 6641. 0001 
 Προμικεια καυςίμων και 
λιπαντικϊν για τθν κίνθςθ 
μεταφορικϊν μζςων 11.593,53 € 22.716,72 € 22.716,72 € 

ΤΝΟΛΟ ΠΙΣΩΕΩΝ/ΕΣΟ 156.025,35 € 306.879,30 € 306.879,30 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 769.783,95 € 

 
Η παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 
ΣΜΗΜΑ 1α  : «ΚΙΝΗΗ ΔΕ ΚΑΡΛΟΒΑΟΤ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 430.380,00 πλζον ΦΠΑ 17% 
ΣΜΗΜΑ 1β  : «ΚΙΝΗΗ ΔΕ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΤ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 108.230,00 € πλζον ΦΠΑ 
17% 
ΣΜΗΜΑ 2  : «ΘΕΡΜΑΝΗ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 119.325,00 € πλζον ΦΠΑ 17% 
Προςφορζσ υποβάλλονται για κάκε τμιμα ξεχωριςτά. 
 
Σα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ 
Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) :  Πετρζλαιο ντίηελ - 09134100-8, Αμόλυβδθ βενηίνθ 
- 09132100-4, Πετρζλαιο κζρμανςθσ - 09135100-5. 
 

 Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ςτθ διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ Ε..Η.ΔΗ.. ορίηεται θ 5η επτεμβρίου 2022, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59:59. 
Η θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά 
υμμετοχισ-Σεχνικι Προςφορά» και του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Προςφορά», ορίηεται 
η 9η επτεμβρίου 2022, ημέρα Παραςκευή και ώρα 12:00. 
 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 
υποβολισ προςφοράσ ςτο ΕΗΔΗ. ε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του 
ΕΗΔΗ, θ ανακζτουςα αρχι ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςι τθσ. 
 

 Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για 
διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ 
προςφορϊν. 

 
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ που ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ του τμιματοσ για το οποίο 
ςυμμετζχει.  

Σμήμα Διακήρυξησ Αξία προ ΦΠΑ 
Εγγυητική 
ςυμμετοχήσ 2% 

ΣΜΗΜΑ 1α: ΚΙΝΗΗ ΔΕ ΚΑΡΛΟΒΑΟΤ 430.380,00 € 8.607,60 € 

ΣΜΗΜΑ 1β: ΚΙΝΗΗ ΔΕ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΤ 108.230,00 € 2.164,60 € 

ΣΜΗΜΑ 2: ΘΕΡΜΑΝΗ 119.325,00 € 2.386,50 € 

 
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 

 
Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Πφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠ 
ΕΗΔΗ.  
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Η Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 
διεφκυνςθ (URL):   www.mwsamos.gr. ςτθ διαδρομι : www.mwsamos.gr ► Ενθμζρωςθ ► 
Διαγωνιςμοί & Προκθρφξεισ. 
   
 
 
 
 
            Ο Δήμαρχοσ Δυτικήσ άμου 
 
 
 
 
                                                                                                             ΛΤΜΠΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 
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