
 
 
 
 
 
 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ /ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ 

ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΗΡΟΤ, ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΗΡΟΤ, ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ,  ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΖΗΡΟΤ και ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΖΗΡΟΤ ΓΙΑ ΣΑ 

ΕΣΗ 2022-2024» 
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ελίδα 2 
 

Ο Διμοσ Ηθροφ (εφεξισ και χάριν ςυντομίασ θ Τπθρεςία) προκθρφςςει Ανοικτό, Θλεκτρονικό, 

Δθμόςιο, Διεκνι Επαναλθπτικό Διαγωνιςμό με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 

από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ (μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ςτθ μζςθ τιμι 

λιανικισ πϊλθςθσ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από το παρατθρθτιριο τιμϊν υγρϊν καυςίμων ι 

τον αρμόδιο φορζα, όπωσ ιςχφει κάκε φορά, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία για τα καφςιμα, 

και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο 

βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)  για το ςφνολο των ειδϊν του κάκε φορζα. 

Ο Διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, φςτερα από προκεςμία τριάντα πζντε (35) θμερϊν, από 

τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ ςτθν Τπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (Ε.Ε.Ε.Ε.) και τθσ δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ Διακιρυξθσ αυτισ τον 

Ελλθνικό Σφπο.  

Πιο ςυγκεκριμζνα: 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 05-01-2022 και ϊρα 10:00 π.μ. Θ 

διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.Δ.Θ..), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 

ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

Σο φυςικό αντικείμενο του επαναλθπτικοφ διαγωνιςμοφ αφορά ςτθν προµικεια «ΚΑΤΙΜΩΝ 

&ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ» για τισ ανάγκεσ κίνθςθσ των µεταφορικϊν µζςων και µθχανθµάτων του ∆ιµου 

Ηθροφ  και των Νοµικϊν του Προςϊπων ζτουσ 2022-2024. Αφορά μόνο ςτα τμιματα 1 και 2 τθσ 

αρικ. 1/2021 μελζτθσ του Σμιματοσ Σεχνικϊν Ζργων του Διμου Ηθροφ. 

Σα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 

δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : καφςιμα 09100000-0 και λιπαντικά παραςκευάςματα 09210000-4 

Προςφορζσ υποβάλλονται για όλα τα τμιματα ι για ςυγκεκριμζνα τμιματα.  Πάντα όμωσ θ 

προςφορά κα καλφπτει το ςφνολο των ειδϊν του τμιματοσ για το οποίο κατατίκεται. 

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ΣΜΘΜΑΣΩΝ που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςε δφο 

(2).   

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 36 μινεσ.  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτα 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ Ι και V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
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ελίδα 3 
 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι  ο Διμοσ Ηθροφ.  Θ δαπάνθ για τθν εν 

λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ των φορζων για τα ζτθ 2022 – 2024.   

Θ χρθματοδότθςθ ιςοφται με εξακόςιεσ τζςςερισ χιλιάδεσ πεντακόςια επτά ευρϊ και είκοςι ζξι 

λεπτά (604.507,26 €), χωρίσ τον αναλογοφντα Φ.Π.Α. 24% (145.081,74 €), ςυνολικό ποςό δθλαδι 

ίςο με επτακόςιεσ ςαράντα εννζα χιλιάδεσ πεντακόςια ογδόντα εννζα ευρϊ (749.589,00 €). 

 

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, 13-12-2021 
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