
               
                                                    
 
 
                                                     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

                                                                   ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                  Αγξίλην , 14-01-2016 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ              Αξηζκ. Πξωη.:2206  

ΓΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ      

  
ΠΔΡΙΛΗΦΗ  ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΗ  ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

GR-ΓΗΜΟΤ ΑΓΡΙΝΙΟΤ: Πξνθήξπμε Ηιεθηξνληθνύ Γηεζλή Αλνηθηνύ Γηαγωληζκνύ 

κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ηεο  πξνκήζεηαο θαπζίκωλ  (πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, 

πεηξειαίνπ θίλεζεο, βελδίλεο ακόιπβδεο) θαη ιηπαληηθώλ  γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη  

ηωλ Ννκηθώλ Πξνζώπωλ ηνπ  εηώλ 2016,2017. 

 
1.ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

Γήκνο Αγξηλίνπ, Φαξηιάνπ Τξηθνχπε 10, Αγξίλην, Διιάδα, Ταρ. Κψδηθαο: 30131, 

ηει. 2641360274 ,2641360257, FAX:2641052543. 

 

2.ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ,ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

Ταμηλφκεζε θαηά C.P.V.: 09134100-8, 09135100-5, 09132100-4, 09211000-1.  

Η πξνκήζεηα αθνξά θαχζηκα (πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, πεηξειαίνπ θίλεζεο, βελδίλεο 

ακφιπβδεο) θαη ιηπαληηθά  γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ 

εηψλ 2016,2017. Αλαιπηηθά ηα είδε αλαθέξνληαη ζηελ  αξίζκ.147/03-11-

2015 ηερληθή πεξηγξαθή γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκωλ  θαη ιηπαληηθώλ πνπ 

ζπλέηαμε ε Γ/λζε Καζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθιωζεο ηνπ Γήκνπ. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη  ζε 1.963.850,60 Δπξψ  κε Φ.Π.Α. 

23% θαη 1.596.626,50 Δπξψ ρσξίο ΦΠΑ σο εμήο: 

ΟΜΑΓΑ 1 ΚΟΙ.ΠΑ  :ΤΜΗΜΑ 1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο (121.000,00 lt) θαη ΤΜΗΜΑ 

2 Ακφιπβδε βελδίλε (37.500,000 lt),  

ΟΜΑΓΑ 2 ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΟΝΑΓΧΝ ΠΡΧΣ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: 

 ΤΜΗΜΑ 1 πεηξέιαην ζέξκαλζεο (178.000,000 lt)  θαη ΤΜΗΜΑ 2 ακφιπβδε 

βελδίλε(4.000,000 lt) ,  

ΟΜΑΓΑ 3 ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΟΝΑΓΧΝ ΓΔΤΣ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ:  

ΤΜΗΜΑ 1Πεηξέιαην ζέξκαλζεο(135.500,000 lt), 

ΟΜΑΓΑ 4 Κ.Δ.Γ.Α : Πεηξέιαην ζέξκαλζεο (2.000,000 lt) θαη Πεηξέιαην θίλεζεο 

(3.000,000 lt)   

ΟΜΑΓΑ 5 ΓΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ   

ΤΠΟΟΜΑΓΑ 1: ΤΜΗΜΑ 1 Πεηξέιαην θίλεζεο (Diesel) (700.000,000 lt) 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ 2: ΤΜΗΜΑ 1 Πεηξέιαην θίλεζεο (Diesel) γηα θνιπκβεηηθέο δεμακελέο 

ΓΑΚ Αγξηλίνπ (140.000,000 lt), ΤΜΗΜΑ 2 Ακφιπβδε Βελδίλε (2.000,000 lt), 

ΤΜΗΜΑ 3 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο (Fuel oil) (25.000,000 lt) 

ΤΠΟΟΜΑΓΑ 3: ΤΜΗΜΑ 1 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο (Fuel oil)  θηηξίσλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ Γήκνπ Αγξηλίνπ (18.000,000 lt),  

ΤΠΟΟΜΑΓΑ 4: ΤΜΗΜΑ 1 Ακφιπβδε βελδίλε (40.000,000 lt) νρεκάησλ –

κεραλεκάησλ Γήκνπ Αγξηλίνπ 

ΟΜΑΓΑ 6 ΓΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ  – ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 

ΥΠΟΟΜΑΓΑ 1, ΥΠΟΟΜΑΓΑ 2 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΔ ΤΗΝ ΜΔΛΔΤΗ). 

 

3.ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ- ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ  

Ηιεθηξνληθφο Γεκφζηνο Αλνηθηφο Γηεζλήο Γηαγσληζκφο, κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο θαη  θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, ε νπνία εθθξάδεηαη  α) 

γηα ηα πεηξειαηνεηδή (βελδίλε, πεηξέιαην θίλεζεο θαη πεηξέιαην ζέξκαλζεο)  σο  

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%), κέρξη ελφο δεθαδηθνχ 

ςεθίνπ, ζηελ λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ζηε 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αηησι/λίαο (βάζε ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ θαπζίκσλ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο)   ελψ β) γηα ηα ιηπαληηθά  σο  ε 



ρακειφηεξε ηηκή αλά ιίηξν ή ρηιηφγξακκν εθφζνλ ε κνλάδα κέηξεζεο είλαη 

ρηιηφγξακκν (π.ρ. γξάζν).  

 

4.  ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ  

Η  ζχκβαζε ηεο πξνκήζεηαο ζα δηαξθέζεη απφ ηελ  ππνγξαθή ηεο θαη γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα δχν εηψλ.  

Ο Γήκνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο 

αξρηθήο, χζηεξα απφ ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, κέρξη ηελ αλάδεημε 

λένπ πξνκεζεπηή θαη ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζχκβαζεο, θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

φρη κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ, ζην κέηξν πνπ δελ ζα ππάξμεη, θαηά ην ρξφλν ηεο 

παξάηαζεο, ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε, σο θαη 

πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ.  

 

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηελ δηαθήξπμε θαη ηηο ηερληθέο  

πεξηγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην  Τκήκα  Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ 

(νδφο Παιακά & Μαβίιε  6 –3νο  φξνθνο,  ηει.2641360274, 2641360257), θαηά 

ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο . 

Δπίζεο ην ζχλνιν ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηεχζπλζε: www.agrinio.gr φπνπ 

παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε απφ ηελ εκέξα ειεθηξνληθήο 

απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Υπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ  θαζψο θαη ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.Σ. θαη ζην Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ.( 

www.promitheus.gov.gr ). 

 

6.ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Σην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ : 

α) ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα 

β) ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

γ) ζπλεηαηξηζκνί 

δ) θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή 

κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνχλ λα 

ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε γηα ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ ηεο πξνκήζεηαο ή γηα 

κέξνο απηψλ δειαδή γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ησλ νκάδσλ θαη Υπννκάδσλ 

(αλά Οκάδα , αλά ππννκάδα Οκάδαο ,αλά ηκήκα Οκάδαο / Υπννκάδαο) , κε 

αληίζηνηρε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Πξνζθνξά ε νπνία ζα δίδεηαη  γηα 

κέξνο ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο Τκήκαηνο/Τκεκάησλ, ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

 

7.ΥΡΟΝΟ, ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΓΛΧΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ειεθηξνληθά ζηε Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ.  
ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΝΑΡΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr 

ηνπ Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ. 

18-01-2016 

Καη ώξα 15:00 κ.κ. 

  23-02-2016 

θαη ώξα 15:00 κ.κ. 

 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην Σχζηεκα.  

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο 

ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

http://www.agrinio.gr/


Ν.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο ΥΑ Π1-2390/2013 «Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

Σπκβάζεσλ (Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ.)».Γιψζζα ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε Διιεληθή. 

 

8. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξεηο (4) εξγάζηκεο 

εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ήηνη  29-02-

2016 θαη ώξα 10:00 π.κ. κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα 

νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ 

δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Η απνζθξάγηζε 

ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 18 ηεο αξίζκ. πξση. 

2206/14-01-2016   Γηαθήξπμεο. 

 

9.ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΔΓΓΤΗΔΙ 

Α. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ε νπνία αλέξρεηαη ζε  1,5% 

ηεο ελδεηθηηθήο δαπάλεο ρωξίο Φ.Π.Α. ηωλ πξνζθεξόκελωλ  εηδώλ. 

Β. Δγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ζε πνζνζηφ  5%  ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο κε ηνλ θάζε θνξέα ρωξίο ηνλ Φ.Π.Α. Η εγγπεηηθή 

θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.   

 

10.ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ: Γελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 

ή αληηπξνζθνξέο. 

 

11.ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο . 

 

12.ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  

Τα αλαθεξφκελα ζηελ αξίζκ. πξση.2206/14-01-2016 δηαθήξπμε  ηνπ δηαγσληζκνχ 

ηνπο φξνπο ηεο νπνίαο πξέπεη λα ιάβνπλ γλψζε  νη  ελδηαθεξφκελνη . 

 

13. ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ  

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4155/13, 

ηεο ΥΑ Π1/2390/2013, ηεο αξηζκ.11389/1993 απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ (Δ.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), ηνπ Π.Γ. 60/2007  (ΦΔΚ 64 Α’/16-3-2007) ,ηνπ 

Ν.3463/2006«Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο»  θαη ηνπ Ν3852/2010( ΦΔΚ 87 

Α’) «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» φπσο  έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ ζήκεξα.  

 

14.ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

Η πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ  ζα ζηαιεί  γηα δεκνζίεπζε ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζηηο 14/01/2016. 

Πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζχκθσλα κε ηνλ Δ.Κ.Π.Ο.Τ.Α.,  ζε δχν 

νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο, ζην ηεχρνο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο 

Κπβέξλεζεο θαζψο θαη ζε δχν εκεξήζηεο θαη κηα εβδνκαδηαία  εθεκεξίδεο ηνπ 

Ννκνχ ζχκθσλα κε ην Ν.3548/2007.Δπίζεο πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο ζα 

αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα Γηαχγεηα,  ζην Κ.Η.Μ.Γ.Η.Σ. θαη ζην Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ.( 

www.promitheus.gov.gr ) ζηελ ηζηνζειίδα www.agrinio.gr θαζψο θαη ζην πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ  θαη ζα απνζηαιεί ζε επηκειεηήξηα θαη ινηπνχο θνξείο. 

Τα  έμνδα δεκνζίεπζεο  ησλ  εθεκεξίδσλ (αξρηθή θαη επαλαιεπηηθή δεκνζίεπζε) 

ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 

 

 

Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΦΟΣ 

 

 

 ΦΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ 
 

http://www.agrinio.gr/

