
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
                                                                                    Θέρμη, 01/06/2020  

      Αρ. Πρωτ. : 17787 
  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο Δήμαρχος Θέρμης διακηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
(ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ),ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.), ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Α’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΡΜΗΣ» (πετρέλαιο κίνησης 654.228,62 lt, βενζίνη αμόλυβδη 59.408,86 lt, πετρέλαιο θέρμανσης 
671.964,45 lt, ελαιολιπαντικά 19.064 lt) για τις ανάγκες των ανωτέρω φορέων. 
Η κατακύρωση θα γίνει ανά ομάδα ειδών της μελέτης (17/2020) ως εξής: 

Για τα καύσιμα: 
Με το μεγαλύτερο επί τοις εκατό ποσοστό έκπτωσης που κατατίθεται ως προσφορά, ανά ομάδα 
καυσίμων του προϋπολογισμού της μελέτης. 

 Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο κίνησης , και το πετρέλαιο θέρμανσης, επί 
της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης για τον νομό Θεσσαλονίκης, όπως αυτή προκύπτει από το 
δελτίο τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, την ημέρα παράδοσης των καυσίμων. 

 Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για την βενζίνη (αμόλυβδη), επί της μέσης λιανικής τιμής  
αμόλυβδης βενζίνης για τον νομό Θεσσαλονίκης, όπως αυτή προκύπτει από το δελτίο τιμών 
του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, την ημέρα παράδοσής των καυσίμων. 

Αναφορικά με τα ποσοστά έκπτωσης των καυσίμων και σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν 
4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α) ορίζονται τα εξής: 

Το ποσοστό έκπτωσης υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή της 
περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Το ανωτέρω ποσοστό 
μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. 

Σε κάθε περίπτωση το συμβατικό ποσό κάποιας ομάδας καυσίμων δεν θα ξεπερνά το ποσό του 
προϋπολογισμού της μελέτης για την συγκεκριμένη ομάδα, καθώς επίσης και οι συμβατικές ποσότητες 
δεν θα ξεπερνούν τις ποσότητες της μελέτης. 

Δηλαδή σε περίπτωση κατακύρωσης της ανάθεσης με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης τότε το 
συμβατικό ποσό, θα ισούται με το ποσό του προϋπολογισμού της μελέτης. 

Για τα ελαιολιπαντικά 
 Χαμηλότερη τιμή προσφοράς για τα ελαιολιπαντικά είδη. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 1.350.784,20 € με Φ.Π.Α. 
Δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς μόνο για κάποια από τις ομάδες καυσίμων ή 

ελαιολιπαντικών ειδών του προϋπολογισμού (μερική προσφορά) αλλά και για περισσότερες της μιας 



ομάδας καυσίμων ή ελαιολιπαντικών του προϋπολογισμού (εντός του ιδίου εντύπου προσφοράς που θα 
υποβάλλει) αλλά όχι για μέρος ομάδας.  

Οι συμβάσεις καυσίμων και ελαιολιπαντικών θα υπογραφούν μεταξύ του μειοδότη που θα 
ανακηρυχθεί ανάδοχος της προμήθειας για συγκεκριμένη ομάδα καυσίμων ή ελαιολιπαντικών της 
μελέτης και του φορέα για τον οποίο προορίζονται τα αντίστοιχα είδη της κάθε ομάδας ειδών της 
μελέτης. 

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν διάρκεια ισχύος ως εξής: 
Για τα καύσιμα: 
Για το ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ για χρονική διάρκεια από 25/11/2020 έως 24/11/2021. 
Για τα ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ), για χρονική διάρκεια από 25/11/2020 έως 24/11/2021. 
Για την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.),  για χρονική διάρκεια από 25/11/2020 έως 
24/11/2021.   
Για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, Δημοτική 
Ενότητα Θέρμης, για χρονική διάρκεια από 25/11/2020 έως 24/11/2021.  
Για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Δημοτική Ενότητα Μικρας, για 
χρονική διάρκεια από 25/11/2020 έως 24/11/2021.  
Για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Δημοτική Ενότητα Βασιλικών, για 
χρονική διάρκεια από 25/11/2020 έως 24/11/2021 
Για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, (Δημοτική Ενότητα Θέρμης) για 
χρονική διάρκεια από 25/11/2020 έως 24/11/2021. 
Για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, (Δημοτική Ενότητα Μικρας) για 
χρονική διάρκεια από 25/11/2020 έως 24/11/2021. 
Για την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, (Δημοτική Ενότητα Βασιλικών) για 
χρονική διάρκεια από 25/11/2020 έως 24/11/2021.  
 
Για τα ελαιολιπαντικά: 
Για το ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ για χρονική διάρκεια από 25/11/2020 έως 24/11/2021. 
Για την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.),  για χρονική διάρκεια από 25/11/2020 έως 
24/11/2021.   

 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί πρατήριο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου θέρμης για τον 
ανεφοδιασμό των οχημάτων του εκάστοτε φορέα της προμήθειας ή να συνεργάζεται με πρατήριο που 
θα βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου θέρμης για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων του 
εκάστοτε φορέα με καύσιμα κίνησης. 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί 
τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της 



παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα 
αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 
(ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 
του άρθρου 105 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται 
υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του 
προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 ν 4412/2016. 
 
Ο φορέας της προμήθειας δεν έχει την υποχρέωση να εξαντλήσει τις συμβατικές ποσότητες. Ακόμα η 
σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίμηνο επί πλέον από την 
ημερομηνία λήξης της και κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα, υπό 
τους αυτούς όρους και συμφωνίες και πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση είτε των ποσοτήτων είτε του 
προϋπολογισμού της δαπάνης 
Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ 169/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η 
02/06/2020 και ώρα 08.00:00 π.μ. 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η 06/07/2019 και ώρα 15:00:00 
Ημερομηνία αποστολής στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
αργότερο την 29/05/2020. 
Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης από την 
υπηρεσία δαπάνης, εκτός ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 21.786,84 Ευρώ (1.089.342,09*2%), όταν 
πρόκειται για προσφορά στο σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης (για όλες τις ομάδες ειδών). 
Το ποσό εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού 2% επί της προεκτιμώμενης από την 
υπηρεσία δαπάνης, εκτός ΦΠΑ, ξεχωριστά για κάθε ομάδα του προϋπολογισμού της μελέτης είναι: 
Α’ Ομάδα 12.458,15 ευρώ, Β’ Ομάδα 1.031,90 ευρώ, Γ’ Ομάδα 1.445,28 ευρώ, Δ’ Ομάδα,     982,40 
ευρώ  Ε’  Ομάδα  921,00 ευρώ,   Ζ’ Ομάδα   859,60 ευρώ,   Η’ Ομάδα   982,40 ευρώ,   Θ’ Ομάδα  
982,40  ευρώ,  Ι’ Ομάδα 921,00 ευρώ, Κ’ Ομάδα 1.194,80 ευρώ, Λ’ Ομάδα,       7,91 ευρώ.   
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα 
που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 
Εφόσον κάποιος συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες της 
προμήθειας αλλά όχι για όλες τις ομάδες των ειδών,  μπορεί να υποβάλλει αντίστοιχα και εγγύηση 
συμμετοχής ποσοστού 2% επί της προεκτιμώμενης από την υπηρεσία δαπάνης, εκτός ΦΠΑ από την 
υπηρεσία δαπάνης, για  την ομάδα ή το σύνολο των ομάδων για τις οποίες υποβάλει προσφορά και 
συμμετέχει στο διαγωνισμό. 
 
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (ήτοι δεκάμηνη ισχύ). 
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στον Εθνικό Τύπο όπως ορίζει ο νόμος. Η διακήρυξη και η 
μελέτη θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ. Κωδικός NUTS GR 122. 
Η  διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 



Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο, http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
Η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού (μελέτη, τεχνική έκθεση, συγγραφή υποχρεώσεων – 
προδιαγραφές και προϋπολογισμός,) θα διατίθεται από το διαδίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα του 
∆ήµου θέρμης, στη διεύθυνση: www.thermi.gov.gr (Ενημέρωση – Διακηρύξεις). 
 
Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού : 
 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 14 ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών,  
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
Στοιχεία αρμοδίων υπαλλήλων: 
Κολοκυθάς Αθανάσιος και Μανταλής Σταύρος, τηλέφωνα 2310-478029, 2310-478018, fax 2313 
300719.  
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