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ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  

 Αρ. Διακήρυξης:1255 /12-02-2021 

  

Η ∆ήµαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία «κάτω των ορίων» για την προμήθεια με τίτλο:  

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.  και συγκεκριμένα για 

τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1 & 4  (CPV ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 09134200-9 , CPV ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 09135100-5, CPV ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ: 09132100-4)  (αριθ.ΕΣΗΔΗΣ: 

105428 )  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάσει της  τιμής.  

1. Αναθέτουσα Αρχή:  

      ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

      Α.Φ.Μ.: 800067050  Δ.Ο.Υ.:ΛΑΜΙΑΣ 

     ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΗΦΙΣΣΟΥ 30 – 35015 ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ  

      NUTS: ΕL 644   

      Διεύθυνση ιστοσελίδας: www.dimos-amfiklias-elatias.gr    

     ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 22343-50306, 22343-50324/312  

      ΦΑΞ:22340-48785 

      e-mail:  

1. info@ dimos-amfiklias-elatias.gr 

2. a.kousoula@dimos-amfiklias-elatias.gr 

3. e.trifylli@dimos-amfiklias-elatias.gr 

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

 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ), αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και 

ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

2. Τίτλος: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. και 

συγκεκριμένα για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1 & 4  (CPV ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 09134200-9 , CPV 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 09135100-5, CPV ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ: 09132100-4, CPV . 

3. Υπό προμήθεια είδη - ποσότητες:  
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Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αυτών αναφέρονται αναλυτικά στην 

8/2020 μελέτη που συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και 

αποτελεί το παράρτημα Ι της διακήρυξης. 

4. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας 

5. Συνοπτική περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων έτους 2021 και συγκεκριμένα για τα 
ΤΜΗΜΑΤΑ 1 & 4  για τον Δήμο και το Ν.Π.Δ.Δ. του ως αναλυτικά αναφέρεται στην 8/2020 
μελέτη που έχει συνταχθεί από το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 
 

6. Κατανομή σε τμήματα: Ναι (2 τμήματα 1 & 4). Δικαίωμα συμμετοχής για κάθε τμήμα ή για 

το σύνολο χωρίς περιορισμό των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν στον ίδιο 

συμμετέχοντα 

7. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης :  

8. ΤΜΗΜΑ 1 : «ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ (α. ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- 

ΟΧΗΜΑΤΑ  β. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΧΗΜΑΤΑ γ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑ)», εκτιμώμενης αξίας  63.607,50 € πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των  

15.265,80 € ήτοι σύνολο  78.873,30 € , με δικαίωμα προαίρεσης  ποσού εκτιμώμενης αξίας  6.360,75 € 

πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των  1.526,58 € ήτοι σύνολο  7.887,33 €.  
ΤΜΗΜΑ 4: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ εκτιμώμενης αξίας  14.520,00 € πλέον ΦΠΑ 24% το ποσόν των 3.484,80 € ήτοι 

σύνολο 18.004,80 €.   

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται    από την ημερομηνία υπογραφής  

έως 31/12/2021 . Ο Δήμος Αμφίκλειας Ελάτειας έχει το δικαίωμα να παρατείνει τη 

χρονική ισχύ της σύμβασης μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού ή των 

συμβατικών ποσοτήτων , για έξι (6) το πολύ μήνες, ή και μέχρι την ανακήρυξη νέου 
μειοδότη και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου. 

Σημειώνεται ότι θα υπογραφούν επιμέρους συμφωνητικά με τους φορείς υλοποίησης της 

προμήθειας όπως αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 

συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), που θα 

αναλογεί σε ποσοστό 2% (δύο) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης, χωρίς 

Φ.Π.Α.. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων 

προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση) 

 ήτοι 1562,00 Ευρώ, εφ’ όσον ο οικονομικός φορέας συμμετέχει για το σύνολο των 

τμημάτων  1 και 4, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας 

σύμβασης προ Φ.Π.Α., ποσού      

 Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το Τμήμα 1, η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των  1.272,00      Ευρώ.   

 Εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνο για το Τμήμα 4, η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής προσδιορίζεται στο ποσό των  290,00     Ευρώ   

 

9. Για την υπογραφή των συμφωνητικών, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του 

συμβατικού τιμήματος  

10. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τακτικά έσοδα. 

11. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των εγγράφων της 

σύμβασης θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,  στη 

διεύθυνση (URL) :  www.dimos-amfiklias-elatias.gr , (αρχική σελίδα ΝΕΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ)),όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.eprocurement.gov.gr ) 

12. .Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 

ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 2 Μαρτίου 2021 , ημέρα Τρίτη και 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-72-%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
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ώρα 11.30 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) 

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών . 

13.  Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

14. Χρόνος ισχύος των προσφορών: έξι (6) μήνες 

15. Δικαίωμα συμμετοχής: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση αυτών των προσώπων 

ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων και υπό 

τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν. 4412/16.. 

16. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.  

17. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στο 

πλήρες τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού.  

18. Τα  αιτήµατα  για  συµπληρωµατικές  πληροφορίες και διευκρινίσεις  επί  των  εγγράφων  του 

διαγωνισµού (∆ιακήρυξης και Παραρτηµάτων της), υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό 

τόπο  του  διαγωνισµού  µέσω  της  ∆ιαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr του 

ΕΣΗ∆ΗΣ. 

 
 
 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ 
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