
            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ 

ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΤ 

  ΑΡ. ΠΡΩΣ. :  4535/26-07-2022                           

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  

 

Ο ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΤ διακθρφςςει τθν διεξαγωγι Ανοικτισ Ηλεκτρονικισ Διαδικαςίασ κάτω των ορίων µε κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονοµικι άποψθ προςφορά µόνο βάςει τιµισ (Χαμθλότερθ Τιµι), ανά 

είδοσ καυςίμου ,  για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ  τθσ προμικειασ : 

               "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ – ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ  ΘΕΡΜΑΝΗ ΓΙΑ ΣΙ  ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ   

               ΟΚΠΑΠ ΔΗΘ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΣΟ " 

Προχπολογιςµοφ δθµοπράτθςθσ :   90.938,50 €  (με Φ.Π.Α.) 

                                                                                73.337,50  €  (χωρίσ Φ.Π.Α.) 

που κα διεξαχκεί ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του N. 4412/2016 (Α’ 147) όπωσ αντικαταςτάκθκε με το Ν.4782/2021 , των 

κανονιςτικϊν πράξεων (Προεδρικϊν Διαταγμάτων και Υπουργικϊν Αποφάςεων) που εκδόκθκαν προσ εκτζλεςι του, 

τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ, κακϊσ και τθσ 58/13-07-2022 Μελζτθσ  του Γραφείου Οικονομικισ Υπθρεςίασ και Ταμείου 

Διµου Θζρμου. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονοµικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, µζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ διακιρυξθ, ςτθν 

Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφµφωνα µε τα οριηόµενα ςτα άρκρα 134- 138 του Ν. 4281/2014 

(ΦΕΚ/Α/160/8-8-2014), ςτο άρκρο 11 τθσ Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)  «Τεχνικζσ  λεπτομζρειεσ  και  

διαδικαςίεσ  λειτουργίασ  του  Εκνικοφ  Συςτιµατοσ Ηλεκτρονικϊν ∆θµοςίων Συµβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Ο διαγωνιςµόσ κα πραγματοποιθκεί µε χριςθ τθσ πλατφόρµασ του Εκνικοφ Συςτιµατοσ Ηλεκτρονικϊν Δθµοςίων 

Συµβάςεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Διεφκυνςθ και ςθµείο επαφισ απ' όπου 

µπορεί να διατεκεί το κείµενο τθσ διακιρυξθσ κακϊσ και τα λοιπά τεφχθ δθµοπράτθςθσ είναι ο ειδικόσ, δθµόςια 

προςβάςιµοσ, χϊροσ "Ηλεκτρονικοί Διαγωνιςµοί" τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr ςτο ΚΗΜΔΗ κακϊσ και ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ www.dimos-thermou.gr  (Τυχόν άλλεσ πλθροφορίεσ ςχετικά µε τον διαγωνιςµό κα 

δίνονται από τo Γραφείο Τεχνικισ Υπθρεςίασ  του Διµου Θζρμου κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, Δθµαρχείο 

Θζρμου, Τ.Κ. 301 00,  Τθλ: 26443-60128,  Απόςτολοσ Τςινιάσ). 

 

Καταλθκτικι Ηµεροµθνία Υποβολισ Προςφορϊν : 23  ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2022  11:00  π.µ. 

Ημερομθνία Αποςφράγιςθσ προςφορϊν :                                                 29  ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2022 11:00 π.µ. 

Δικαίωµα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςµό ζχουν φυςικά ι νοµικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν, τα μζλθ αυτϊν που είναι 

εγκατεςτθμζνα : 

i. ςε κράτοσ-µζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

ii. ςε κράτοσ-µζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονοµικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

iii. ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Σ∆Σ, ςτο βακµό που θ υπό ανάκεςθ δθµόςια 

ςφµβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθµειϊςεισ του ςχετικοφ µε τθν Ζνωςθ 

Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συµφωνίασ, κακϊσ και 
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iv. ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εµπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διµερείσ ι πολυµερείσ ςυµφωνίεσ µε τθν Ζνωςθ ςε κζµατα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθµοςίων ςυµβάςεων. 

Τα ζξοδα Δθµοςίευςθσ τθσ Περίλθψθσ Διακιρυξθσ ςτον τφπο κα βαρφνουν τον ανάδοχο. 

                 Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δώδεκα (12) μήνεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι μζχρι εξαντλιςεωσ των 

                 ποςοτιτων με δικαίωμα παράταςθσ ζωσ πζντε (5) μήνεσ, χωρίσ υπζρβαςθ των προβλεπομζνων ποςοτιτων και τθσ  

                 προχπολογιηόμενθσ           δαπάνθσ.  

Το ζργο χρθματοδοτείται από ζςοδα του διμου.  

Τα CPV των ειδϊν είναι: 09132100-4 (Αμόλυβδθ βενηίνθ), 09134100-8 (Πετρζλαιο ντίηελ) 09135100-5 (Πετρζλαιο 

κζρμανςθσ) 

Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςµό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ, εγγυθτικισ 

επιςτολισ ςυμμετοχισ, κατά τουσ όρουσ του Άρκρου 72 παράγραφοσ §1.α του N. 4412/2016 (Α’ 147), ςυνολικοφ φψουσ 

734,00 € ευρϊ αν κατατεκεί θ προςφορά για το ςφνολο των τμθμάτων του διαγωνιςμοφ, άλλωσ για ποςό που κα 

καλφπτει το 1% τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ προ ΦΠΑ για το ςυγκεκριμζνο τμιμα ι τμιματα ειδϊν όπωσ 

κακορίηονται ςτα τεφχθ τθσ διακιρυξθσ τθσ υπθρεςίασ. Ο χρόνοσ των εγγυθτικϊν δεν πρζπει να είναι μικρότεροσ των 

210  ηµερών από τθν θμερομθνία  δθμοπράτθςθσ. 

 Το αποτζλεςµα τθσ Δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονοµικι Επιτροπι του Διµου Θζρμου. 

 

 

Θζρμο,   26 / 07  /2022 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟ  

 

 

 

              ΚΩΝΣΑΝΣΑΡΑ ΠΤΡΙΔΩΝ 




