
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση : Κιφησσού 30, Κάτω Τιθορέα  
Τ.Κ. 35015  
Πληροφορίες: Καραχάλιου Ελ., Σεφερλή Παναγ. 
 2234 350324, 2234 350108 
e-mail: e.karaxaliou@dimos-amfiklias-elatias.gr 
             p.seferli@dimos-amfiklias-elatias.gr 
 

 
 

Κάτω Τιθορέα 22 Νοεμβρίου 2022  
Αριθμός Πρωτ.: 11295 
 
Τίτλος Διαγωνισμού:«Προμήθεια Καυσίμων 
Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας & των Νομικών 
Προσώπων αυτού, για το έτος 2023» 
 
CPV: 09134200-9 – ΚΑΥΣΙΜΟ          
ΠΕΤΡΕΛΑΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΗΖΕΛ 
09132100-4 -  ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 
09135100-5 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

- Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «άνω των 
ορίων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια καυσίμων  του Δήμου 
Αμφίκλειας-Ελάτειας και των Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2023».  
- Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των : 344.903,63 ευρώ με Φ.Π.Α. και η 
σύμβαση  υποδιαιρείται στα κατωτέρω τμήματα  : 
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ 1 : «ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ (α. ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ β. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ γ. 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)», εκτιμώμενης αξίας : 114.856,61€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(αναλυτικός προϋπολογισμός  βάσει μελέτης για το ΤΜΗΜΑ 1).   
ΤΜΗΜΑ 2 : «ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕ ΤΙΘΟΡΕΑΣ (α. ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ β. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ γ. 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)», εκτιμώμενης αξίας : 91.024.39 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  
(αναλυτικός προϋπολογισμός βάσει μελέτης για το ΤΜΗΜΑ 2).     
ΤΜΗΜΑ 3 : «ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕ ΕΛΑΤΕΙΑΣ (α. ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ β. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ γ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)», εκτιμώμενης αξίας : 63.838,94 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (αναλυτικός 
προϋπολογισμός βάσει μελέτης για το ΤΜΗΜΑ 3).     
ΟΜΑΔΑ Β: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ –ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ 4: «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» εκτιμώμενης αξίας : 37.591,84 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (αναλυτικός 
προϋπολογισμός βάσει μελέτης για το ΤΜΗΜΑ 4).     
ΤΜΗΜΑ 5: «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» εκτιμώμενης αξίας : 37.591,84 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (αναλυτικός 
προϋπολογισμός βάσει μελέτης για το ΤΜΗΜΑ 4).   
 - Χρηματοδότηση : φορέας χρηματοδότησης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του Δήμου 
Αμφίκλειας-Ελάτειας και οι προϋπολογισμοί των Σχολικών Επιτροπών των Σχολείων Α’/θμιας και 
Β’/θμιας Εκπαίδευσης, του οικονομικού έτους 2023. 
- Προσφορές υποβάλλονται είτε για ένα, είτε για περισσότερα, είτε για όλα τα τμήματα, αλλά σε 
κάθε περίπτωση η προσφορά θα καλύπτει το σύνολο των ειδών (και ποσοτήτων) του τμήματος στο 
οποίο αφορά. Προσφορές που δεν ικανοποιούν την ως άνω προϋπόθεση δεν θα λαμβάνονται 
υπόψη και θα απορρίπτονται. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
-Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την 1/1/2023-31/12/2023 ή μέχρι την 
εξάντληση της συμβατικής αξίας ή/και των συμβατικών ποσοτήτων, όποιο εκ των δύο επέλθει 
πρώτο. Χρονική παράταση της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί μέχρι την εξάντληση της 
συμβατικής αξίας ή/και των συμβατικών ποσοτήτων και χωρίς την  υπέρβαση αυτών.  
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- Δημοσιεύσεις: Η Διακήρυξη έχει σταλθεί για δημοσίευση : α) στις 17-11-2022 στην υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του 
ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αριθμό: 177103, γ) στην ιστοσελίδα της 
Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://www.dimos-amfiklias-elatias.gr/, όπου τα 
έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση,  
δ) περίληψη της Αναλυτικής  Διακήρυξης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον ελληνικό τύπο.  
- Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.  
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται :  η 
09/01/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα  15.00 μ.μ.  
- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 2.2 της διακήρυξης.  
- Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής το ύψος της 
οποίας καθορίζεται στο ποσοστό του 2% (δύο) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας 
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
- Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του 
διαγωνισμού (διακήρυξη κ.λπ.) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. 
 
 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ.ΣΤΙΒΑΚΤΗ  
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