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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ∆ήµαρχος Θέρµης διακηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 

∆.Ε.Υ.Α.Θ., ΤΗΣ Α’ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β’ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» (πετρέλαιο 

κίνησης 6.600 lt, βενζίνη αµόλυβδη 2.800 lt, πετρέλαιο θέρµανσης 44.382 lt), µε κριτήριο 

κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες, ως εξής; 

• Για το πετρέλαιο κίνησης , και το πετρέλαιο θέρµανσης  επί της µέσης τιµής χονδρικής 

πώλησης για τον νοµό Θεσσαλονίκης, όπως αυτή προκύπτει από το ηµερήσιο δελτίο τιµών 

χονδρικής πώλησης υγρών καυσίµων που εκδίδεται από τη ∆/νση Aνάπτυξης Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης ,Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού  την ηµέρα παράδοσης των καυσίµων  . 

• Για την αµόλυβδη βενζίνη επί της µέσης λιανικής τιµής  αµόλυβδης βενζίνης όπως αυτή 

προκύπτει από το ηµερήσιο δελτίο τιµών λιανικής πώλησης υγρών καυσίµων που 

εκδίδεται από τη ∆/νση Aνάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης ,Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού  

την ηµέρα παράδοσής των καυσίµων  . 

∆ίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς µόνο για κάποια από τις οµάδες καυσίµων 

φορέα, του προϋπολογισµού (µερική προσφορά ανά φορέα) αλλά και για περισσότερες της µιας 

οµάδας καυσίµων του προϋπολογισµού (εντός του ιδίου εντύπου προσφοράς που θα 

καταθέσει)  

Η κατακύρωση θα γίνει µε κριτήριο το µεγαλύτερο επί τοις εκατό ποσοστό έκπτωσης που 

κατατίθεται ως προσφορά, ανά οµάδα καυσίµων φορέα του προϋπολογισµού της µελέτης. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 73.753,28 € µε Φ.Π.Α. 

Η δαπάνη της προµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί αντίστοιχα από ίδιους πόρους του κάθε 

φορέα ως εξής: 

 Όσον αφορά την ∆.Ε.Υ.Α.Θ. η συνολική προµήθεια θα βαρύνει τους παρακάτω  Κ.Α. του 

προϋπολογισµού εξόδων του έτους 2013: 

ΚΑ 64.00.00.0000, τίτλος «Έξοδα κινήσεως µεταφορικών µέσων», ποσό 11.962,46 ευρώ 

(χωρίς ΦΠΑ)..  

ΚΑ 54.00.29.0023 τίτλος ΦΠΑ δαπανών 23% 2.751,36 ευρώ 

Σύνολο πιστώσεων προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013, 11.962,46 ευρώ + ΦΠΑ 

23% = 14.713,82 µε ΦΠΑ . 

Συνολική αξία της προµήθειας που αφορά την ∆.Ε.Υ.Α.Θ, 14.713,82 ευρώ µε ΦΠΑ, Α΄ 

Οµάδα µελέτης 55/2013. 

Όσον αφορά την Α΄ θµια Σχολική Επιτροπή η συνολική προµήθεια (29.519,73 ευρώ µε 

ΦΠΑ, Β΄Οµάδα µελέτης 55/2013) θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Σχολικής 

Επιτροπής.   

Όσον αφορά την Β΄ θµια Σχολική Επιτροπή η συνολική προµήθεια (29.519,73 ευρώ µε 

ΦΠΑ, Γ΄Οµάδα µελέτης 55/2013) θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Σχολικής 

Επιτροπής.   



  Η σύµβαση θα υπογραφεί µεταξύ του µειοδότη που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος της 

προµήθειας για συγκεκριµένη οµάδα καυσίµων του προϋπολογισµού και του φορέα για τον 

οποίο προορίζονται τα καύσιµα της συγκεκριµένης οµάδας καυσίµων του προϋπολογισµού.  

Η σύµβαση θα έχει ισχύ για το χρονικό διάστηµα, από την υπογραφή της µε τον ανάδοχο, 

που θα προκύψει από τον παρόντα διαγωνισµό, µέχρι και την υπογραφή της σύµβασης µε τον 

προµηθευτή που θα προκύψει απο τον διεθνή διαγωνισµού προµήθειας καυσίµων για τις 

ανάγκες της ∆ΕΥΑΘ και των Σχολικών Επιτροπών του ∆ήµου θέρµης που έχει 

προγραµµατισθεί για τις 28-11-2013. Ο φορέας της προµήθειας δεν έχει την υποχρέωση να 

εξαντλήσει τις συµβατικές ποσότητες. ∆εν προβλέπεται υπέρβαση των ποσοτήτων ή του 

προϋπολογισµού της δαπάνης.  

Η επιχείρηση του αναδόχου θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτει εγκαταστάσεις 

(πρατήριο καυσίµων) εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου θέρµης.  

Ο καθορισµός των όρων διακήρυξης έγινε µε την υπ αριθµ 475/2013 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου.  

Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει την 7-11-2013 ηµέρα Πέµπτη (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 

13:30, ώρα αποσφράγισης προσφορών 14:00) στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Καταστήµατος της Ν Ραιδεστού του ∆ήµου Θέρµης, Ν Θεσσαλονίκης, ενώπιον της αρµόδιας 

Επιτροπής . 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να καταθέσουν τους σφραγισµένους φακέλους των 

προσφορών τους ή να τις αποστείλουν µε οποιοδήποτε µέσο, έως και την 06/11/2013 ηµέρα 

Τετάρτη (ηµεροµηνία κατάθεσης  και παραλαβής απεσταλµένων  προσφορών) και ώρα 15:00, 

στο γραφείο προµηθειών του  ∆ήµου Θέρµης στη διεύθυνση 2ο χλµ οδού Θέρµης Τριαδίου  Ν. 

Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, ΤΚ 570 01. 

Ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογιζόµενης 

αξίας της προµήθειας δηλαδή στο ποσό των 3.687,66 Ευρώ, όταν πρόκειται για προσφορά 

στο σύνολο του προϋπολογισµού της µελέτης (για όλες τις οµάδες ειδών). 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης (µε ΦΠΑ) από την υπηρεσία δαπάνης και θα 

κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή υπό µορφή 

εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας. 

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 5% επί της  προϋπολογισθείσης (µε ΦΠΑ) από 

την υπηρεσία δαπάνης, για  την οµάδα ή το σύνολο των οµάδων για τις οποίες υποβάλει 

προσφορά και συµµετέχει στο διαγωνισµό. 

∆ηλαδή: 

Εγγυητική επιστολή µόνο για την Α' Οµάδα 14.713,82 χ 5%= 735,69 

Εγγυητική επιστολή µόνο για Β' Οµάδα 29.519,73 χ 5%=1.475,98 

Εγγυητική επιστολή µόνο για Γ' Οµάδα 29.519,73 χ 5% = 1.475,98 

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα, µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (ήτοι τετράµηνη ισχύ). 

  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στο γραφείο προµηθειών του  ∆ήµου Θέρµης, στη διεύθυνση 2ο 

χλµ οδού Θέρµης Τριαδίου  Ν. Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, ΤΚ 570 01 στα τηλέφωνα: +302310 

478029, +302310 478027, fax +302310 478039, e mail: s.kolokythas@dimosthermis.gr 



Γραφείο Προµηθειών, αρµόδιοι υπάλληλοι Κολοκυθάς Αθανάσιος. Η διακήρυξη και η περίληψη 

θα διατίθενται και από το διαδίκτυο στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου θέρµης, στη 

διεύθυνση:www.dimosthermis.gr (Ενηµέρωση – ∆ιακηρύξεις)  

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 


