
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                                             Ππέηζερ 12 Ηοςλίος 2018 

ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ               Απ. Ξπωη. : 2650 

ΓΖΚΝΠ ΠΞΔΡΠΩΛ 

 
ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  

"ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΘΑΠΗΚΩΛ ΓΖΚΝ ΠΞΔΡΠΩΛ ΔΡΝΠ 2018 - 2019" 

Ν Γήμαπσορ Ππεηζών 

 

Πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή 

πψιεζεο ηνπ θαπζίκνπ θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη  απφ ην 

παξαηεξεηήξην ηηκψλ πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ ππνπξγείνπ αλάπηπμεο & αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηελ κέζε ηηκή ησλ πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ δήκνπ πεηζψλ, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 86 ηνπ Λ.4412/2016   Ζ πξνκήζεηα ζα θαηαθπξσζεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν πνπ έρεη 

ππνβάιεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο εθαηφ (%) αλά θαηεγνξία  θαη φρη ζην ζχλνιν 

θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ. Οη επηηξνπή ζα εμεηάδεη θάζε θαηεγνξία κεκνλσκέλα θαη αλεμάξηεηα απφ 

ηελ άιιε. Θαη’ επέθηαζε κπνξεί λα πξνθχςνπλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη αλάδνρνη.  H θαηαθχξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζα γίλεη, εθφζνλ ε πξνζθνξά θαιχπηεη ηα απαηηνχκελα ηεο δηαθήξπμεο ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ηεχρνπο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο: 

«ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ  ΘΑΤΗΚΩΛ ΓΖΚΟΤ ΠΔΣΩΛ ΔΣΟΤ 2018 - 2019», πξνυπνινγηζκνχ 74.283.15 € 

Δπξψ (κε Φ.Π.Α.). 

1. Αναθέηοςζα Απσή - Πηοισεία επικοινωνίαρ 

 Δπσλπκία  : Γήκνο πεηζψλ   

 Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε  : Γεκαξρείν πεηζψλ   

 Πφιε  : πέηζεο   

 Σαρπδξνκηθφο Θσδηθφο  : 18050   

Σειέθσλν 
: Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ &Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ 

: 2298320010, 

2298320019 

  : Γξαθείν Πξσηνθφιινπ : 2298320010 

Φαμ : 2298073366   

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν : dspetson@hol.gr   

Αξκφδηνο γηα 

πιεξνθνξίεο 

: ΒΑΣΗΣΑ ΛΗΘΟΙΑΟ, ΓΑΚΓΖΚΟΠΟΤΙΟΤ 

ΙΤΓΔΡΖ  

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην 

δηαδίθηπν (URL) 
www.spetses.gr   

2.  Ξπόζβαζη ζηα έγγπαθα: Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, 

άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε http://www.spetses.gr  

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ην 

γξαθείν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  ηνπ Γήκνπ  

πεηζψλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.  Κπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ κε 
δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο. 

3. Θωδικόρ CPVS: 09132100-4,  09134100-8, 

 

4.  Ξεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ: 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε είλαη πεηξέιαην θίλεζεο, ακφιπβδε βελδίλε γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πεηζψλ. 

 
 

ΑΔΑ: 6Ζ7ΞΩ18-94Θ





 
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Α : ΒΔΛΕΗΛΖ 
 

Α/Α           ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ CPVS ΔΠΗΘΤΚΖΣΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ Δ 
ΙΗΣΡΑ 

ΣΗΚΖ 

ΚΟΛΑΓΑ (€) 

ΤΛΟΙΗΘΖ 

ΓΑΠΑΛΖ (€) 

1. Βελδίλε  
09132100-4 

 
3.450 1,798   6.203,10 

   ΠΛΝΙΝ:    6.203,10* 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Β : ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ  
 

Α/Α 

          ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ CPVS ΔΠΗΘΤΚΖΣΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ Δ 
ΙΗΣΡΑ 

ΣΗΚΖ 

ΚΟΛΑΓΑ (€) 

ΤΛΟΙΗΘΖ 

ΓΑΠΑΛΖ (€) 

1. Πεηξέιαην θίλεζεο 09134100-8 45.722.00 1,489 68.080,05 

    ΠΛOΙΝ:    68.080,05* 

*ηηο ηηκέο πεξηιακβάλεηαη Φ.Π.Α. 24 % 

 

      ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ Α ΘΑΗ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ Β (ΚΔ Φ.Ξ.Α): 74.283,15 € 
 
5. Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ: δελ γίλνληαη δεθηέο 

 

6. Σπόνορ παπάδοζηρ ππομήθειαρ: Ζ παξάδνζε ησλ πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ ζα γίλεη:  

 φζν αθνξά ηελ ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Α (ΒΔΛΕΗΛΖ) - ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ θαη ζα αξρίζεη ακέζσο απφ ηελ αλάξηεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο.   

 φζν αθνξά ηελ ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Β (ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ) - ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ θαη ζα αξρίζεη ακέζσο απφ ηελ αλάξηεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο.  

Γηα ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ζηηο παξαδφζεηο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ 

Τπεξεζία.  ε θάζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο σο πξνο ην ρξφλν 

παξάδνζεο, ηζρχνπλ νη πεξί θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο.  

 

7. Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ: Γηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ:   

• Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα   

• Δλψζεηο Πξνκεζεπηψλ   

• Θνηλνπξαμίεο   

ηνλ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί φζνη εκπίπηνπλ ζηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

73 ηνπ Λ.4412/2016.. ηνλ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί φζνη εκπίπηνπλ ζηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Λ.4412/2016. 

 

8. ποδιαίπεζη ζε ημήμαηα: Γχλαηαη ε δπλαηφηεηα - ζηνπο ππνςήθηνπο αλάδνρνπο - λα 

θαηαζέζνπλ πξνζθνξά ζε κία ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ  ή ηηο ΘΑΣΖΓΟΡΗΔ (ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Α  θαη ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Β) 

πνπ επηζπκνχλ αιιά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ αλά ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ/ΘΑΣΖΓΟΡΗΔ πνπ επηζπκνχλ 

ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα/έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.   

 Σν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο δηαηξείηαη ζε δχν ΘΑΣΖΓΟΡΗΔ  θαη αθνξά ηελ πξνκήζεηα:  

1. πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο  ( ΒΔΛΕΗΛΖ ΘΗΛΖΖ )- ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ Α θαη   

2. πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο (ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ ΘΗΛΖΖ) ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ  Β.   

 Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα κία απφ ηηο δχν ή ΘΑΗ  γηα ηηο δχν 

ΘΑΣΖΓΟΡΗΔ  ηεο πξνκήζεηαο.   

 Θξηηήξην θαηαθχξσζεο απνηειεί:   

 φζν αθνξά ηελ βελδίλε θίλεζεο  (ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ  A) ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο 

εθαηφ (%) ζηε λφκηκα  

δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή πψιεζεο ηνπ θαπζίκνπ θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο, 

φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη  απφ ην παξαηεξεηήξην ηηκψλ πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ ππνπξγείνπ 

αλάπηπμεο & αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ κέζε ηηκή ησλ πξαηεξίσλ πγξψλ 

θαπζίκσλ ηνπ δήκνπ πεηζψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 86 ηνπ Λ.4412/2016 . 
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 φζν αθνξά ην πεηξέιαην θίλεζεο  (ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ B) ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο 

εθαηφ (%) ζηε λφκηκα  

δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή πψιεζεο ηνπ θαπζίκνπ θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο, 

φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη  απφ ην παξαηεξεηήξην ηηκψλ πγξψλ θαπζίκσλ ηνπ ππνπξγείνπ 

αλάπηπμεο & αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ κέζε ηηκή ησλ πξαηεξίσλ πγξψλ 

θαπζίκσλ ηνπ δήκνπ πεηζψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 86 ηνπ Λ.4412/2016 

     

Ζ πξνκήζεηα ζα θαηαθπξσζεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν πνπ έρεη ππνβάιεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

έθπησζεο επί ηεο εθαηφ (%)  γηα θάζε θαηεγνξία μερσξηζηά θαη φρη ζην ζχλνιν θαη ησλ δχν 

θαηεγνξηψλ . Ζ επηηξνπή ζα εμεηάδεη θάζε θαηεγνξία κεκνλσκέλα θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ 

άιιε. Θαη’ επέθηαζε κπνξεί λα πξνθχςνπλ δχν αλάδνρνη.  

Γηαηεξείηαη ην δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ θξηζεί  απαξαίηεην, έσο ηελ 

εμάληιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ή ησλ πνζνηήησλ ηνπ πξντφληνο ηεο ζχκβαζεο, φπνην απ 

ηα δχν επέιζεη πξψην.  

 

9. Ξποθεζμία παπαλαβήρ πποζθοπών και διενέπγεια διαγωνιζμού: Ο δηαγσληζκφο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 25 Ηνπιίνπ  2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 12:00 κ.κ. ζην Γεκαξρείν 

πεηζψλ, ελψπηνλ ηεο  Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο & αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ «Πξνκήζεηα 

θαπζίκσλ Γήκνπ πεηζψλ έηνπο 2018-2019»" . 

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζην γξαθείν πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ πεηζψλ Σ.Θ. 18050, κέρξη 

ηελ 25ε  Ηνπιίνπ  2018, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 11.50 π.κ.   

Όηαλ νη πξνζθνξέο απνζηέιινληαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, ζα πξέπεη λα πεξηέξρνληαη ζηελ 

ππεξεζία καο ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 24 Ηνπιίνπ 2018 θαη ψξα 14.30 κ.κ.. 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη ή απνζηέιινληαη κεηά ηηο παξαπάλσ πξνζεζκίεο, ζεσξνχληαη 

εθπξφζεζκεο. 

 

10. Σπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ θαη ζα δεζκεχνπλ ηνλ πξνζθέξνληα, 

γηα εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο.  

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.   

 

11. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Διιεληθή 

 
12. Σπημαηοδόηηζη: Η δαπάνθ κα επιβαρφνει το προχπολογιςμό του Διμου πετςών  ζτουσ 2018 και  

2019 (κακώσ πρόκειται για πολυετι δαπάνθ )και ςυγκεκριμζνα τουσ ΚΑ : 
 

 ΠΟΟ Ε € 
Ε ΒΑΡΟ ΣΟΤ 

Κ.Α.Ε 
 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΕΣΟΤ 2018 

46.000,00 20.6641 Προμικεια πετρελαίου κίνθςθσ 

4.000,00 30.6641 Προμικεια πετρελαίου κίνθςθσ 

5.000,00 70.6641 Προμικεια πετρελαίου κίνθςθσ 

2.103,10 10.6641 Προμικεια βενηίνθσ (αμόλυβδθσ) 

2.000,00 25.6641 Προμικεια βενηίνθσ (αμόλυβδθσ) 

1.000,00 30.6641 Προμικεια βενηίνθσ (αμόλυβδθσ) 

ΤΝΟΛΟ ΕΣΗΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 60.103,10 € 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΕΣΟΤ 2019 

 

10.000,00 20.6641 Προμικεια πετρελαίου κίνθςθσ 

1.000,00 30.6641 Προμικεια πετρελαίου κίνθςθσ 

2.080,05 70.6641 Προμικεια πετρελαίου κίνθςθσ 

400,00 10.6641 Προμικεια βενηίνθσ (αμόλυβδθσ) 

400,00 25.6641 Προμικεια βενηίνθσ (αμόλυβδθσ) 

300,00 30.6641 Προμικεια βενηίνθσ (αμόλυβδθσ) 

ΤΝΟΛΟ ΕΣΗΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 14.180,05 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 74.283.15 € 
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13. Δνζηάζειρ: Δλζηάζεηο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηά πξάμεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 
14.Γημοζιεύζειρ: Σν πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΘΖΚΓΖ 

(www.promitheus.gov.gr) θαη ζην site ηνπ Γήκνπ www.spetses.gr. 

 

 
Ο Δήμαρχοσ Σπετςών 

 
 

Παναγιώτησ Κ. Λυράκησ 

 

 

http://www.spetses.gr/
ΑΔΑ: 6Ζ7ΞΩ18-94Θ
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