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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Αριθ. Πρωτ. 28.697 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

O Αντιδήμαρχος Δελφών 
προκηρύσσει 

ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρα 
86 και 95 παρ 2β του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος, η σύμβαση με τίτλο: «ΠΡΟ- 
ΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟ- 
ΠΩΝ», σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης και 
αμόλυβδη βενζίνη) για τις ανάγκες εφοδιασμού του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έργου 
του Δήμου (όλων των Δημοτικών Ενοτήτων), καθώς και την προμήθεια ελαίων λιπάν- σεως για 
την συντήρηση του. Επίσης αφορά την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες 
θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Δελφών (περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των 
υπηρεσιών, τα δημοτικά κατάστήματα στις επιμέρους δημοτικές ενότητες, καθώς και λοιπά 
κτίρια για την συντήρηση και λειτουργία των οποίων, υπεύθυνος είναι ο δήμος όπως παιδικοί 
σταθμοί, υπηρεσίες Πρόνοιας, Αθλητισμού κλπ.). Περιλαμβάνεται και η προμή- θεια πετρελαίου 
κίνησης για τις ανάγκες θέρμανσης της πισίνας του κολυμβητηρίου Ιτέας. 

Τέλος περιλαμβάνεται η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις σχολικές μονάδες της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των κάτωθι ειδών 
 

Α.Α ΕΙΔΟΣ ΛΙΤΡΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Πετρέλαιο κίνησης 641.500 1.058.475,00 

2 Βενζίνη αμόλυβδη 123.500 203.775,00 

3 Πετρέλαιο θέρμανσης 211.900 298.779,00 

4 Λιπαντικά  35.473,80 

 ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.596.502,80 

 ΦΠΑ 24%  383.160,67 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  1.979.663,47 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Δελφών. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήμα-τος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 177.497 και κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 30/1/2023 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της 
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
σύστημα.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι 
της Διακήρυξης. 

Η εκτιμώμενη καθαρή αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.596.502,80 €, ο 
αναλογούμενος ΦΠΑ 24 % σε 383.160,67 και η εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
1.979.663,47 €. 

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου αποτελεί: 
Α) Όσον αφορά στα καύσιμα, το ποσοστό έκπτωσης. 

Β) Όσον αφορά στα λιπαντικά, η προσφερθείσα τιμή για κάθε είδος λιπαντικού. 

Ανάδοχος της σύμβασης αναδεικνύεται αυτός που έχει προσφέρει συνολικά την χαμη- 
λότερη τιμή. 

Η διάρκεια της κάθε σύμβασης ορίζεται μέχρι την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου των 
συμφωνητικών που θα προκύψουν από την παρούσα διαδικασία. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που εί- 
ναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικο- 
νομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθ- 
μό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφω- 
νίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα- 
ραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα δια- 
δικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθε- 
ται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμ- 
μετοχής, ποσού τριαντα μιάς χιλιάδων (31.000) ευρώ. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης έχει καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 
www.promitheus.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δελφών, στη διεύθυνση (URL): 
http://www.dimosdelfon.gr/. 

Για πληροφορίες: 

 Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών (Διεύθυνση Μελετών, Λειτουργίας & Συν- 
τήρησης Υποδομών, αρμόδιος κος Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, τηλ 22650-23766). 

 Σχετικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού (τμήμα Προμηθειών κος Δημήτριος Ανδρώνος, 
τηλ. 22653-50030). 

Η δαπάνη δημοσίευσης αυτής της προκήρυξης βαρύνει τον ανάδοχο. 

Άμφισσα 30 Δεκεμβρίου 2022 
Ο Αντιδήμαρχος Δελφών 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

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

