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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

       Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Ο συνολικός προϋπολογισμός της 
προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 742.852,27€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24% και του δικαιώματος προαίρεσης 10%, βάσει της υπ’ αριθ. 40/2018 Μελέτης της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Τμήματος καθαριότητας Μηχανημάτων – Οχημάτων, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάση της τιμής ανά ομάδα, η οποία θα δοθεί ως εξής: 
 

 Για την ΟΜΑΔΑ 1: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 

το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε 

διαμορφούμενης, μέσης ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ τιμής πώλησης του πετρελαίου κίνησης, 

σύμφωνα με το δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου 

Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ) στο Νομό Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και 

που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο 

κίνησης).  

Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 
5% (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14).  
 

 Για τις ΟΜΑΔΕΣ 2 και 3:  

ΟΜΑΔΑ 2: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και ΟΜΑΔΑ 3: ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

-  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε 

διαμορφούμενης, μέσης ΛΙΑΝΙΚΗΣ τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης και 

βενζίνης αμόλυβδης αντίστοιχα, σύμφωνα με το δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών 

καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
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ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ) στο Νομό Αττικής, κατά την ημέρα 

παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του 

είδους (πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη αμόλυβδη). Το ανωτέρω ποσοστό 

έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% (σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14).  

 
 Για την ΟΜΑΔΑ 4: XHMIKA ΠΡΟΣΘΕΤΑ ,  

τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των ποσοτήτων 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 

Η οικονομική προσφορά των υποψήφιων αναδόχων θα είναι επί ποινή αποκλεισμού 

συντεταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που παρουσιάζεται στο 

συνημμένο παράρτημα ΙΙ. Κάθε συμμετέχων δύναται να υποβάλλει προσφορά για μία ή και 

περισσότερες ομάδες σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Σημείωση: το ποσοστό της προσφερόμενης έκπτωσης θα είναι το ίδιο για όλες τις 

υποομάδες κάθε ομάδας (όπου υπάρχουν.) 

Ο χρόνος διάρκειας των οικονομικών προσφορών θα είναι τουλάχιστον  επτά (7) μηνών από 

την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 
ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ – ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ: 

 

ΟΜΑΔΑ 1: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1Α ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΠ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ:  

25.000 LT ποσού 33.542,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1Β ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ: 

350.000 LT ποσού 469.588,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  

 

ΟΜΑΔΑ 2: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2Α ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΠ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: 

20.000 LT ποσού 20.509,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2Β ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 

45.500 LT ποσού 46.659,34€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2Γ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 

12.000 LT ποσού 12.305,76€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2Δ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΠ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: 

35.000 LT ποσού 35.891,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 
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ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2Ε ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ: 

9.000 LT ποσού 9.229,32€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

 

ΟΜΑΔΑ 3: ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

26.400 LT ποσού 42.851,42€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

 

ΟΜΑΔΑ 4: XHMIKA ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

7.500 LT Χημικά πρόσθετα (ADBLUE), ποσού 4.743,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

 

    Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 
56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Το πλήρες σώμα της διακήρυξης 
του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη:  
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ  (Α/Α συστήματος 61338). 

 Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν 
εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για κάθε ομάδα που θα συμμετέχουν.   

   Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 21/11/2018  
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η   28/12/2018  και ώρα 
14:00:00 μ.μ..  
     Η δαπάνη για δημοσίευση θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
     Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της 
διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την διαδικτυακή πύλη: 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, την ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση 
www.agiaparaskevi.gr (εφημερίδα υπηρεσίας - προκηρύξεις), καθώς και να 
επικοινωνούν με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στα τηλέφωνα 213 2004558. 
                                                                                      
                                                                                                         Με εντολή Δημάρχου      
 Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 
 Στέφανος Κασαπίδης 
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