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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ»  ΕΤΟΥΣ 2017 

 

Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου 

συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ»  ΕΤΟΥΣ 2017,με 

κριτήριο κατακύρωσης  α) Για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για το σύνολο των ειδών σε ακέραιες 

μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης 

έκαστου είδους καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από το 

Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της 

Π.Ε. Φθιώτιδας, με την έκδοση εβδομαδιαίου δελτίου τιμών. Η μέση 

μηνιαία λιανική τιμή προκύπτει από το μέσο όρο των εβδομαδιαίων 

δελτίων τιμών έκαστου μήνα. 

β) Για τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών που 

περιγράφονται στην τεχνική έκθεση όπως αυτή προκύψει από το μεγαλύτερο 

ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για το σύνολο των ειδών σε 

ακέραιες μονάδες σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 

3463/06 και του άρθρου 86 του Ν. 4412/16, για την ανάδειξη αναδόχου για την « 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» 

συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α. 74.400,00 €  ΕΥΡΩ. 

Η παραπάνω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους 

Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε) του προϋπολογισμού του δήμου. 

Το μέρος της  δαπάνης που αφορά στα  νομικά πρόσωπα  θα καλυφθεί από ιδία  

έσοδα. 

Οι σχετικοί κωδικοί προϋπολογισμού του δήμου για το έτος 2017 είναι οι 

ακόλουθοι: 
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Κ.Α. 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  

ΠΡΟΫΠ.2017 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

10.6641.0003 800,00  
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών 
μέσων Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ   

15.6641.0003 3000,00  
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών 
μέσων Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ   

15.6641.0004 2.200,00 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το πρόγραμμα 
<<ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ>>  

20.6641.0003 14.500,00  
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών 
μέσων Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ   

25.6641.0003 3.500,00  
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών 
μέσων Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ   

30.6641.0003 10.500,00  
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών 
μέσων της Δ.Ε. Αμφίκλειας   

10.6643.0003 4000,00  Προμήθεια πετρελαίου για θέρμανση  δημοτ. κατ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ   

15.6643.0003 3000,00  Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΔΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ   

35.6644.0003 2000,00  
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για χλοοκοπτικά  ΔΕ 
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ  

70.6641.0003 299,11  
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών 
μέσων Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ   

 

  Για την εν λόγω προμήθεια, οι πιστώσεις έχουν ψηφιστεί και νομίμως αναληφθεί 

με τις αρίθ. από 206 έως και 215 AAY. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί  να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας 

προσφορά με ισχύ τουλάχιστον 120 ημερών από την επομένη της διενέργειας του 

διαγωνισμού σε όλες τις ομάδες ή μέρους αυτών. Η οικονοµική προσφορά 

έκαστου υποψήφιου προµηθευτή πρέπει να περιλαµβάνει το σύνολο των 

προς προµήθεια ειδών τουλάχιστον µίας οµάδας ειδών, Ι(Α & Β) ή ΙΙ( Γ). 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, o προµηθευτής υποχρεούται να 

καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή που θα 

καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 

σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος από την υπογραφή της. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24/4/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 

πµ έως 10:00 π.µ.  στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας, ενώπιον της 

αρμόδιας επιτροπής του Δήμου. 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα 

αρχή. Η µελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του ∆ήµου Αμφίκλειας –

Ελάτειας στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας όπου οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν τις εργάσιμες ηµέρες και ώρες να λαµβάνουν γνώση (Τµήµα Προµηθειών, 

1ος όροφος, τηλ. : 2234350324/22343-50312, fax 22340-48785, Τ. Κ.35015, κα 

Ε. Τριφύλλη & κα Ε. Καραχάλιου) E-mail  : : e.trifylli@dimos-amfiklias-

elatias.gr/ e.karaxaliou@dimos-amfiklias-elatias.gr 

Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στη 

Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισµού 

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου : www.dimos-amfiklias-elatias.gr.   

Δημοσιότητα διακήρυξης: 

1. Στην ιστοσελίδα του ∆ήµου  www.dimos-amfiklias-elatias.gr. 

2. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 

Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.   
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3. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο 

του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.   

 

 
                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
                                                                                                                                                                                       

                                                                                               ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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