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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ 
ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ 

Ο Δήμαρχος Πύδνας Κολινδρού 

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 

για  την  ανάδειξη  αναδόχου  εκτέλεσης  της  προμήθειας  υγρών  καυσίμων  και 
λιπαντικών έτους 2018 για το Δήμο Πύδνας Κολινδρού και τα νομικά πρόσωπα που 

εποπτεύει  , προϋπολογισμού  520.450,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 38
ΠΟΛΗ ΑΙΓΙΝΙΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 60300
ΧΩΡΑ 60061
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS GR125
ΤΗΛΕΦΩΝΟ +30  2353350100  ,  +30 

2353350121 , +30 2353350123
ΦΑΞ +30 2353022990
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ aiginio@otenet.gr
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ  ΠΑΓΩΝΑ  ,  ΠΑΤΣΙΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ( URL ) 

www.pydnaskolindrou.gr



2.  Πρόσβαση  στα  έγγραφα:  Άμεση  και  δωρεάν  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της 

σύμβασης  υπάρχει  στη  διεύθυνση  διαδικτύου  www  .  pydnaskolindrou  .  gr    Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από 

το αρμόδιο γραφείο του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών  κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2353350121-123 . 

3. Κωδικός CPV: 

Πετρέλαιο θέρμανσης – 
CPV  09135100-5

Πετρέλαιο κίνησης – CPV 
09134200-9

Βενζίνη αμόλυβδη – 
CPV 09132100-4 

Λιπαντικά ( όπως 
περιγράφονται στην 
αριθ. 16/2017 μελέτη ) 
– CPV 09210000-4

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: GR125

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: 

Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Πετρέλαιο θέρμανσης – 

CPV  09135100-5
 162.096,57 €    ( ΛΙΤΡΑ 212.168*0,764  ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 

2 Πετρέλαιο κίνησης – CPV 
09134200-9

 183.067,21 €  ( ΛΙΤΡΑ 183.250 * 0,999 ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%

3 Βενζίνη αμόλυβδη – 
CPV 09132100-4 

   44.353,96 € ( ΛΙΤΡΑ 37148 * 1,193) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 

4. Λιπαντικά ( όπως 
περιγράφονται στην 
αριθ. 16/2017 μελέτη ) 
– CPV 09210000-4

30.200,00  € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ  419.717,74 €

http://www.pydnaskolindrou.gr/


ΦΠΑ 24%  100.732,26 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  520.450,00 €

Η δαπάνη για την προμήθεια ανά Δημοτική Ενότητα και ανά νομικό πρόσωπο , 
στα   οποία θα γίνεται η παράδοση των καυσίμων , έχει ως εξής :          

1. Για το Δήμο Πύδνας Κολινδρού
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Πετρέλαιο θέρμανσης  34.677,20 € , (  ΛΙΤΡΑ 45389 * 0,764) 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24 % 

2 Πετρέλαιο κίνησης  179.437,84 € , ( ΛΙΤΡΑ 179.616 * 0,999 ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%  

3 Βενζίνη αμόλυβδη 35.484,00  € , ( ΛΙΤΡΑ 29.743 * 1,193 ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24 % 

4. Λιπαντικά ( όπως 
περιγράφονται στην 
αριθ.16/2017 μελέτη )

26.200,00  € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ  275.799,04  €
ΦΠΑ 24%    66.191,77  €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  341.990,81  €

Α. Για τη Δημοτική Ενότητα Αιγινίου 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Πετρέλαιο θέρμανσης  9.555,73 € , ΛΙΤΡΑ 12.507,50
2 Πετρέλαιο κίνησης  54.028,92 €  , ΛΙΤΡΑ 54.083
3 Βενζίνη αμόλυβδη    9.900,00  € , ΛΙΤΡΑ  8.298

ΣΥΝΟΛΟ      73.484,65 €
ΦΠΑ 24%      17.636,32 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      91.120,97 €

Β. Για τη Δημοτική Ενότητα Κολινδρού 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Πετρέλαιο θέρμανσης  9.555,73 € , ΛΙΤΡΑ 12.507,50
2 Πετρέλαιο κίνησης  54.028,92 €  , ΛΙΤΡΑ 54.083
3 Βενζίνη αμόλυβδη    9.900,00  € , ΛΙΤΡΑ  8.298



ΣΥΝΟΛΟ      73.484,65 €
ΦΠΑ 24%      17.636,32 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      91.120,97 €

Γ. Για τη Δημοτική Ενότητα Μεθώνης 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Πετρέλαιο θέρμανσης 7.782,87 € ,  ΛΙΤΡΑ  10.187
2 Πετρέλαιο κίνησης  35.690,00 € ,  ΛΙΤΡΑ  35.725
3 Βενζίνη αμόλυβδη    7.842,00 € , ΛΙΤΡΑ   6.573

ΣΥΝΟΛΟ     51.314,7 €
ΦΠΑ 24%    12.315,57 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    63.630,44 €

Δ. Για τη Δημοτική Ενότητα Πύδνας
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Πετρέλαιο θέρμανσης 7.782,87 € ,  ΛΙΤΡΑ  10.187
2 Πετρέλαιο κίνησης  35.690,00 € ,  ΛΙΤΡΑ  35.725
3 Βενζίνη αμόλυβδη    7.842,00 € , ΛΙΤΡΑ   6.573

ΣΥΝΟΛΟ     51.314,7 €
ΦΠΑ 24%    12.315,57 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    63.630,44 €

Ε. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Δ.Ε. ΑΙΓΙΝΙΟΥ 

Δ.Ε. ΑΙΓΙΝΙΟΥ

Α/
Α ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Προυπολ/νη 
ποσότητα σε 

λίτρα

Τιμή 
Μονάδος 

χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο

1. 15W-40 300 7,00 € 2.100,00 €
2. 20W-50 200 6,00 € 1.200,00 €
3. Βαλβολίνη 80 90 175 5,00 € 875,00 €
4. Γράσο 50 8,00 € 400,00 €
5. TRAC TRAN 9 10W- 30 40 5,00 € 200,00 €
6. S 68 200 4,50 € 900,00 €
7. S 46 150 4,00 € 600,00 €



8. ATF 50 8,00 € 400,00 €
9. AD BLUE 200 1,50 € 300,00 €
10. Παραφλού 50 5,50 € 275,00 €
11. Αντιπαγωτικό καυσίμου 50 3,00 € 150,00 €
12. Αντιπαγωτικό μηχανής-37 50 3,00 € 150,00 €
13. Τ2 χλοοκοπτικών 50 9,00 € 450,00 €
14. Υγρά φρένων 14 5,00 € 70,00 €
15. Αντισκωριακά 20 6,50 € 130,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 8.200,00

Φ.Π.Α 24% 1.968,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.168,00

ΣΤ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Α/
Α ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Προυπολ/νη 
ποσότητα σε 

λίτρα

Τιμή 
Μονάδος 

χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο

1. 15W-40 300 7,00 € 2.100,00 €
2. 20W-50 200 6,00 € 1.200,00 €
3. Βαλβολίνη 80 90 175 5,00 € 875,00 €
4. Γράσο 50 8,00 € 400,00 €
5. TRAC TRAN 9 10W- 30 40 5,00 € 200,00 €
6. S 68 200 4,50 € 900,00 €
7. S 46 150 4,00 € 600,00 €
8. ATF 50 8,00 € 400,00 €
9. AD BLUE 200 1,50 € 300,00 €
10. Παραφλού 50 5,50 € 275,00 €
11. Αντιπαγωτικό καυσίμου 50 3,00 € 150,00 €
12. Αντιπαγωτικό μηχανής-37 50 3,00 € 150,00 €
13. Τ2 χλοοκοπτικών 50 9,00 € 450,00 €
14. Υγρά φρένων 14 5,00 € 70,00 €
15. Αντισκωριακά 20 6,50 € 130,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 8.200,00

Φ.Π.Α 24% 1.968,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.168,00

Ζ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΕ. ΜΕΘΩΝΗΣ

Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ



Α/
Α ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Προυπολ/νη 
ποσότητα σε 

λίτρα

Τιμή 
Μονάδος 

χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο

1. 15W-40 100 7,00 € 700,00 €
2. 20W-50 100 6,00 € 600,00 €
3. Βαλβολίνη 80 90 100 5,00 € 500,00 €
4. Γράσο 40 8,00 € 320,00 €
5. TRAC TRAN 9 10W- 30 40 5,00 € 200,00 €
6. S 68 150 4,50 € 675,00 €
7. S 46 150 4,00 € 600,00 €
8. ATF 45 8,00 € 360,00 €
9. AD BLUE 100 1,50 € 150,00 €
10. Παραφλού 30 5,50 € 165,00 €
11. Αντιπαγωτικό καυσίμου 30 3,00 € 90,00 €
12. Αντιπαγωτικό μηχανής-37 30 3,00 € 90,00 €
13. Τ2 χλοοκοπτικών 30 9,00 € 270,00 €
14. Υγρά φρένων 10 5,00 € 50,00 €
15. Αντισκωριακά 20 6,50 € 130,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 4.900,00

Φ.Π.Α 24% 1.176,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.076,00

Η. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Δ.Ε. ΠΥΔΝΑΣ

Δ.Ε. ΠΥΔΝΑΣ

Α/
Α ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Προυπολ/νη 
ποσότητα σε 

λίτρα

Τιμή 
Μονάδος 

χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο

1. 15W-40 100 7,00 € 700,00 €
2. 20W-50 100 6,00 € 600,00 €
3. Βαλβολίνη 80 90 100 5,00 € 500,00 €
4. Γράσο 40 8,00 € 320,00 €
5. TRAC TRAN 9 10W- 30 40 5,00 € 200,00 €
6. S 68 150 4,50 € 675,00 €
7. S 46 150 4,00 € 600,00 €
8. ATF 45 8,00 € 360,00 €
9. AD BLUE 100 1,50 € 150,00 €
10. Παραφλού 30 5,50 € 165,00 €
11. Αντιπαγωτικό καυσίμου 30 3,00 € 90,00 €
12. Αντιπαγωτικό μηχανής-37 30 3,00 € 90,00 €
13. Τ2 χλοοκοπτικών 30 9,00 € 270,00 €
14. Υγρά φρένων 10 5,00 € 50,00 €



15. Αντισκωριακά 20 6,50 € 130,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 4.900,00

Φ.Π.Α 24% 1.176,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.076,00

2.Δημοτικός Φορέας Πολιτισμού – Άθλησης – Περιβάλλοντος και 
Οικογενειακής Υποστήριξης ( νπδδ )

Α. ΚΑΥΣΙΜΑ 
Α. 
ΚΑΥΣΙ

ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Πετρέλαιο θέρμανσης  33.064,39 €    ( ΛΙΤΡΑ 43.278*0,764  ) 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 

2. Πετρέλαιο κίνησης    403,60  € ( ΛΙΤΡΑ 404 * 0,999 ) ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ 24% 

3. Βενζίνη  Αμόλυβδη 1.612,94  € ( ΛΙΤΡΑ 1.352 * 1,193 ) 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ  35.080,93 €
ΦΠΑ 24%    8.419,42 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   43.500,35 €

Β. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΔΗΦΟΠΑΠΟΥ

Α/
Α ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Προυπολ/νη 
ποσότητα σε 

λίτρα

Τιμή 
Μονάδος 

χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο

1. 15W-40 100 7,00 € 700,00 €
2. 20W-50 50 6,00 € 300,00 €
3. Βαλβολίνη 80 90 80 5,00 € 400,00 €
4. Γράσο 20 8,00 € 160,00 €
5. TRAC TRAN 9 10W- 30 40 5,00 € 200,00 €
6. AD BLUE 50 1,50 € 75,00 €
7. Παραφλού 10 5,50 € 55,00 €
8. Αντιπαγωτικό καυσίμου 10 3,00 € 30,00 €
9. Αντιπαγωτικό μηχανής-37 10 3,00 € 30,00 €
10. Υγρά φρένων 10 5,00 € 50,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 2.000,00



Φ.Π.Α 24% 480,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.480,00

3.Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πύδνας Κολινδρού  ( νπιδ )

Α. ΚΑΥΣΙΜΑ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Πετρέλαιο θέρμανσης  13.709,98 €    ( ΛΙΤΡΑ 17.945*0,764 ) 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 

2. Βενζίνη αμόλυβδη   7.257,02  € ( ΛΙΤΡΑ 6.083* 1,193 ) ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ 24% 

3. Πετρέλαιο κίνησης 3.225,77 € ( ΛΙΤΡΑ 3.229* 0,999 ) ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΟ 24.192,77 €
ΦΠΑ 24%   5.806,26 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 29.999,03 €

                                                Β. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΔΗΚΟΙΝΕ

Α/
Α ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Προυπολ/νη 
ποσότητα σε 

λίτρα

Τιμή 
Μονάδος 

χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο

1. 15W-40 100 7,00 € 700,00 €
2. 20W-50 50 6,00 € 300,00 €
3. Βαλβολίνη 80 90 80 5,00 € 400,00 €
4. Γράσο 20 8,00 € 160,00 €
5. TRAC TRAN 9 10W- 30 40 5,00 € 200,00 €
6. AD BLUE 50 1,50 € 75,00 €
7. Παραφλού 10 5,50 € 55,00 €
8. Αντιπαγωτικό καυσίμου 10 3,00 € 30,00 €
9. Αντιπαγωτικό μηχανής-37 10 3,00 € 30,00 €
10. Υγρά φρένων 10 5,00 € 50,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 2.000,00

Φ.Π.Α 24% 480,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.480,00



   4. Σχολική Επιτροπή Α/ΒΑΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης   ( νπδδ )
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Πετρέλαιο θέρμανσης 44.355,00 €    ( ΛΙΤΡΑ 58.056*0,764 ) 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ  44.355,00 €
ΦΠΑ 24%  10.645,20 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  55.000,20 €

         5. Σχολική Επιτροπή Β/ΒΑΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης   ( νπδδ )
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Πετρέλαιο θέρμανσης  36.290,00 €    ( ΛΙΤΡΑ 47.500* 0,764) 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23% 

ΣΥΝΟΛΟ   36.290,00 €
ΦΠΑ 24%    8.709,60  €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  44.999,60  €

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας/εκτέλεσης υπηρεσίας: 

Η  παράδοση  των  ειδών  θα  γίνεται  τμηματικά  αμέσως  μετά  την  υπογραφή  της 
σύμβασης και έως την 31η-12-2018 ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, κατόπιν 
έγγραφης  εντολής  αρμοδίων  οργάνων,  με  ευθύνη,  μέριμνα  και  δαπάνες  του 
προμηθευτή,  είτε  στις  εγκαταστάσεις  του  Δήμου,  του  νομικού  προσώπου,  των 
σχολικών μονάδων (πετρέλαιο θέρμανσης), είτε στις εγκαταστάσεις ή πρακτορεία ή 
πρατήρια του προμηθευτή (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη).

Ο προμηθευτής υποχρεούται να είναι διαθέσιμος να προμηθεύει το Δήμο με καύσιμα στις 
εργάσιμες μέρες και ώρες .

Η παράδοση των ποσοτήτων καυσίμων θα γίνεται τμηματικά και σε εύλογες ποσότητες , 
ώστε να διευκολύνεται η παραλαβή τους, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και των 
νομικών  προσώπων  ,  με  ευθύνη  ,  μέριμνα  και  δαπάνη  του  προμηθευτή  ,  από  την 
ημερομηνία  υπογραφής  της  σχετικής  σύμβασης  και  κατόπιν  έγγραφης  εντολής  και 
συγκεκριμένα : 
 - Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίνεται εντός 1-2 ημερών από την παραλαβή της 
εντολής στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου .
 - Το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδεται είτε στο πρατήριο του 
προμηθευτή εφόσον βολεύει η απόσταση ή στα αμαξοστάσια του Δήμου σε δεξαμενές 
κατόπιν σχετικής εντολής που θα δίνεται από την Υπηρεσία άμεσα και όχι πέραν των 1-2 
ημερών στον τόπο που θα ορίσει η υπηρεσία .
  Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους καυσίμου μέσα 
στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται από τη σύμβαση .
  Ο προμηθευτής  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  τη  σύμβαση ,  εφόσον δεν 
παραδώσει  τις ποσότητες των καυσίμων μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 



ορίζεται στη σύμβαση , σε περίπτωση επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται 
στις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 .
 Ο δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό . Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου 
των ποσοτήτων , ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί . 
   Η διάρκεια της σύμβασης είναι για το χρονικό διάστημα από την υπογραφής της ως 
31-12-2018  με μονομερές δικαίωμα του Δήμου να την παρατείνει  για δύο ( 2 ) 
ακόμη μήνες  στο μέτρο που επαρκούν οι προϋπολογισθείσες πιστώσεις και δεν θα 
υπάρξει κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση των ποσοτήτων ανά κατηγορία καυσίμων , 
όπως αυτές καθορίζονται στη διακήρυξη και τη μελέτη .
   Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208 
του Ν. 4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 
221 παρ. 11β του Νόμου αυτού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση των ειδών.

7. 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. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και 
των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από 
ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας 
αρχής  αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρον.  4.  Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι 
ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή, 
χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής  υπογραφής  και  να 
εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.Διαδικτυακή  πύλη 
www.promitheus.gov.gr.)  ακολουθώντας  την  κατωτέρω  διαδικασία  εγγραφής:  Οι 
οικονομικοί  φορείς,  αιτούνται,  μέσω  της  ιστοσελίδας  συστήματος  και  από  τον 
σύνδεσμο  «Εγγραφείτε  ως  οικονομικός  φορέας»,  την  εγγραφή  τους  σε  αυτό 
(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) 
ταυτοποιούμενοι  ως  εξής:  •  Όσοι  από τους  ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό  Αριθμό 
Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)  ταυτοποιούνται  με  χρήση  των  διαπιστευτηρίων 
(όνομα  χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης)  που  αυτοί  κατέχουν  από  το  σύστημα 
TAXISNet  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών Συστημάτων.  Εφόσον  γίνει  η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και 
Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 
Προμηθειών. • Οι οικονομικοί φορείς –χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  οι  οποίοι  δεν  διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ) 
αιτούνται  την  εγγραφή τους  συμπληρώνοντας  τον αριθμό  ταυτότητας  ΦΠΑ (VAT 
Ιdentification  Number)  και  ταυτοποιούνται  με  χρήση  των  διαπιστευτηρίων  που 
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.
Εφόσον  γίνει  η  ταυτοποίηση,  εγκρίνεται  η  εγγραφή  του  χρήστη  από  το  Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. • Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών 



αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου 
αποστέλλοντας:  (α)  είτε  υπεύθυνη  δήλωση  ψηφιακά  υπογεγραμμένη  με  επίσημη 
μετάφραση  στην  ελληνική.  (β)  είτε  ένορκη  βεβαίωση  ή  πιστοποιητικό  σε  μορφή 
αρχείου  pdf  με  επίσημη  μετάφραση  στην  ελληνική,  στην  οποία  να  δηλώνεται  / 
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα 
εντός τριών (3)  εργασίμων ημερών και  σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.  Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται  από όλους 
τους  υποψηφίους  χρήστες  ηλεκτρονικά  μέσω του  Συστήματος,  όπως  αναφέρεται 
ανωτέρω.  Ο  υποψήφιος  χρήστης  ενημερώνεται  από  το  Σύστημα  ή  μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. 
Εφόσον  το  αίτημα εγγραφής  εγκριθεί,  ο  υποψήφιος  χρήστης  λαμβάνει  σύνδεσμο 
ενεργοποίησης  λογαριασμού  ως  πιστοποιημένος  χρήστης  και  προβαίνει  στην 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του. Οι προσφορές υπογράφονται ψηφιακά από τον 
οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο 
αυτών.  Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία 
υπογράφεται ψηφιακά υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 
αποτελούν την ένωση είτε  από εκπρόσωπό τους  νομίμως  εξουσιοδοτημένο.  Στην 
προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της 
συμμετοχής  του  κάθε  μέλους  της  ένωσης,  συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής 
αμοιβής  μεταξύ  τους,  καθώς  και  ο  εκπρόσωπος/συντονιστής  αυτής.  Ο  χρόνος 
υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Π1/2390/2013 Υπουργικής Απόφασης. Οι 
προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 
147) και την Π1/2390/2013 (Β΄2677) Υπουργική Απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και  διαδικασίες  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά 
σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού είτε ανά 
δημοτική ενότητα παράδοσης των καυσίμων είτε για όλες τις δημοτικές ενότητες , είτε ανά 
νομικό πρόσωπο που αφορά το προς προμήθεια είδος , είτε για το σύνολο των νομικών 
προσώπων .  Σε κάθε περίπτωση η προμήθεια καυσίμων για τις  ανάγκες των δημοτικών 
ενοτήτων , θα γίνεται μόνο εντός των ορίων της κάθε δημοτικής ενότητας όπως προσδιορίζεται 
στην προκήρυξη . 

Ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια 
εξ’  ολοκλήρου  από  έναν προμηθευτή  ή  από  διάφορους  προμηθευτές  για  μέρος  των 
απαιτούμενων καυσίμων.

9. Κριτήριο ανάθεσης:  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

10. Παραλαβή προσφορών:  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί  με  χρήση της 
πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων 
(EΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  ύστερα  από 



προθεσμία τριάντα  πέντε  (35) ημερών,  από  την  επόμενη  της  ημερομηνίας 
ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρο 27 παρ.1 & 4 του Ν. 4412/2016).
   Η προθεσμία εκκινεί από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής της προκήρυξης 
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και λήγει με την 
παρέλευση  της  τελευταίας  ώρας  της  τελευταίας  ημέρας  της  προθεσμίας,  όπως 
ορίζεται πάρα κάτω: 

       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   
 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΠΙΣΗΜΩΝΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ   

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   

Διαδικτυακή πύλη
17.10.2017

31.10.2017
04.12.2017

www.promitheus.gov.gr και ώρα
και ώρα …… & ώρα 15:00:00

του ΕΣΗΔΗΣ 00:01:00  
    

 Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
  Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 
του  συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 
και  το  άρθρο  6  της  ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες 
λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)».
  Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος στο σύνολό του ή εν μέρει ο Δήμος 
διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
σχετικής προκήρυξης (άρθρ. 32 παρ. 2α Ν. Ν. 4412/2016) μετά από σύμφωνη γνώμη 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

    11. Χρόνος ισχύος προσφορών:  Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού 
χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε  (5) μηνών από την 
ημέρα του διαγωνισμού.
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

http://www.promitheus.gov.gr/


13.  Χρηματοδότηση:  Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τους  σχετικούς   Κ.Α.  των 

προϋπολογισμών έτους 2018 του Δήμου και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύει 
και θα καλυφτεί από ιδίους πόρους .

14.  Προδικαστικές  προσφυγές:   Κάθε  ενδιαφερόμενος,  ο  οποίος  έχει  ή  είχε 
συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να 
υποστεί  ζημιά  από  πράξη  ή  παράλειψη  της  αναθέτουσας  αρχής, 
συμπεριλαμβανομένης  και  της  διακήρυξης,  δικαιούται  να  ασκήσει  ενώπιον  της 
αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές 
και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα 
(10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, 
σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η 
προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής 
φόρμας  του Συστήματος  και  την  επισύναψη του σχετικού  εγγράφου σε  μορφή 
αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. Η 
αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας 
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο 
πάνω άρθρο,  μέσα σε  προθεσμία  δεκαπέντε  (15)  ημερών από  την  άσκηση της 
προδικαστικής  προσφυγής.  Αν  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία,  τεκμαίρεται  η 
απόρριψή της. Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή 
την απόρριψη της προσφυγής μέσω της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.
Η  άσκηση  της  ως  άνω  προδικαστικής  προσφυγής  είναι  υποχρεωτική  για  την 
υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010. Η αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα 
(10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η 
προθεσμία για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της 
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με 
την  προσωρινή  διαταγή  ο  αρμόδιος  δικαστής  αποφανθεί  διαφορετικά.  Εφόσον 
ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε 
πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες  από  την  άσκηση  της  αιτήσεως.  Κατά  τα  λοιπά,  η  άσκηση  αίτησης 
ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός 
αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά 
οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει. Διαφορές που αναφύονται 
από  πράξεις  ή  παραλείψεις,  οι  οποίες  εκδίδονται  ή  συντελούνται  μετά  την  31η 
Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του 
ν. 4412/2016. 
  Ματαίωση Διαδικασίας 
Η  αναθέτουσα  αρχή  ματαιώνει  ή  δύναται  να  ματαιώσει  εν  όλω  ή  εν  μέρει 
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 
άρθρου  106  του  ν.  4412/2016,  μετά  από  γνώμη  της  αρμόδιας  Επιτροπής  του 
Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 
να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της 
ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα 
ή η παράλειψη. 

15. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 

17/10/2017 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



16. Άλλες πληροφορίες:   Λόγω του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης η 
νομιμότητα της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας θα τεθεί υπό τον έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τις διατάξεις των άρθρ. 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 
52).
Για  το  σκοπό  του  ελέγχου  ο  Δήμος  θα  υποβάλει  στον  αρμόδιο  Επίτροπο  του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου το φάκελο του διαγωνισμού με όλα τα σχετικά έγγραφα και τα 
στοιχεία  καθώς και  ανυπόγραφο το σχέδιο  της  σύμβασης.  Εάν  ο  έλεγχος  αποβεί 
αρνητικός η σύμβαση δεν θα υπογραφεί.

 
Ο Δήμαρχος 

                                                                Λαγδάρης Β. Ευάγγελος 
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