
 
 

                                                                                                                           

 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:                                         

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ΓΙΑ ΤO ΕΤOΣ 2023»            

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 190.228,15 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ,  ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2023», προϋπολογισμού 190.228,15  ΕΥΡΩ, με το Φ.Π.Α. 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα Αρχή:  ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ , Νομός Αχαΐας - GR25008, Χαλανδρίτσα, Ελλάδα - τηλ: +30 

26943 60333 - fax: +30 26943 60331 - Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: liakos@erymanthou.gr, Ιστοσελίδα: 

http://www.erymanthou.gov.gr, αρμόδιοι για πληροφορίες :  Τσιλίγκας Ευάγγελος (μελέτη-τεχνικές 

προδιαγραφές) τηλ. 2694360330  και Κανελλάκης Ηλίας (υπεύθυνος διαγωνισμού) τηλ: 26943 60324. 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση 

διαδικτύου http://www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου http:// www.erymanthou.gr. 

3. Κωδικοί CPV: 09134100-8 (Πετρέλαιο κίνησης), 09135100-5 (Πετρέλαιο θέρµανσης), 09132100-4  (Βενζίνη 

Αµόλυβδη). 

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει: 

-Την προμήθεια πετρελαίου κίνησης (diesel) για τη κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των οχημάτων και των 

μηχανημάτων έργου του Δήμου Ερυμάνθου. 

-Την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα δημοτικά κτίρια, το κτίριο του Κ.Δ.Α.Π., καθώς και για τις 

σχολικές μονάδες του Δήμου Ερυμάνθου, για τη κάλυψη των αναγκών θέρμανσης. 

-Την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τη κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των οχημάτων του Δήμου 

Ερυμάνθου καθώς και της λειτουργίας γεννητριών και χορτοκοπτικών μηχανημάτων. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές. 

5. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα καύσιμα στα οχήματα και 

μηχανήματα του Δήμου καθημερινά στο πρατήριό του, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησής του 

και να εκδίδει τα προβλεπόμενα από το νόμο παραστατικά, ήτοι δελτία αποστολής και μηνιαία τιμολόγια 

πώλησης ανά υπηρεσία σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης, καθώς και συγκεντρωτικές μηνιαίες 

καταστάσεις. 

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 

σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

 

    Χαλανδρίτσα: 22/2/2023 

          Αρ. Πρωτ. :  1805 
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7. Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής1, 

ποσού  ένα (1) τοις εκατό (%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση, 

ξεχωριστά για κάθε τμήμα της προμήθειας που συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι ευρώ 

Τμήμα 

Προμήθειας 
Είδος  προς προμήθεια 

Εκτιμώμενη 

Αξία προ 

Φ.Π.Α. (€) 

Ύψος 

Εγγυητικής 

Συμμετοχής (€) 

Α 
Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου για τo 

έτoς  2023 
123.309,80 1.233,10 

Β 
Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τη κάλυψη αναγκών 

σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
21.000,00 210,00 

Γ 
Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τη κάλυψη αναγκών 

σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
9.100,00 91,00 

 

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΤΡΙΑ (3) Τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή και για 

όλα τα τμήματα της εν λόγω προμήθειας. 

9. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Αναφέρονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης. 

10. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό 

(%) παρεχόμενης έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης τιμής λιανικής πώλησης του Παρατηρητηρίου 

Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

(Νομός Αχαΐας / Δήμος Ερυμάνθου). 

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη 

http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4412/2016 

(315), ως εξής: 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 8/3/2023 και ώρα 13:00 μ.μ. 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 

(Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων 

των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 (315), ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την  

9/3/2023 και ώρα 10 π.μ.. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που 

θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή 

12. Χρόνος ισχύος προσφορών:  Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών. 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

14. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ερυμάνθου. 

15. Προδικαστικές προσφυγές: Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού. 

16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη προς δημοσίευση σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές  και σε μία (1) 

εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. 

17. Έξοδα δημοσιεύσεων: Η δαπάνη των δημοσιεύσεων του διαγωνισμού στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον 

ανάδοχο Οικονομικό Φορέα, στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η προμήθεια. 

Χαλανδρίτσα, 22/2/2023 

Ο Δήμαρχος 

 

 

Θεόδωρος Μπαρής 

 
1
 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α 
ν. 4412/2016). 
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