
                                                                                                                                                                                           ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ «ΔΙΑΤΓΕΙΑ»   
ΚΑΣΑΦΩΡΙΣΕΑ ΣΟ «ΚΗΜΔΗ»            

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΥΑΙΣΟΤ 

Δ/ΝΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

                                                                                  Μοίρεσ, 09.06.2022  
                                                                                  Αρ. Πρωτ.: 6128 
 
ΣΙΣΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ  
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ : 557.188,00 € ΠΛΕΟΝ  Υ.Π.Α. 24% 
CPV: 09134200-9, 09132100-4, 09135100-5, 24957000-7 
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ‘ΕΟΔΑ (ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΦΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ) 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ:  12/2022 

 

 
τοιχεία τησ Αναθέτουςασ Αρχήσ: 
 

Επωνυμύα Δόμοσ Υαιςτού  

Σαχυδρομικό διεύθυνςη Πϊροδοσ 25ησ Μαρτύου 1 

Πόλη Μούρεσ  

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 70400 

Φώρα Ελλϊδα  

Κωδικόσ ΝUTS GR 431 

Σηλϋφωνο 2892340227 & 2892340268  

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομεύο  dimosfest@gmail.com 

peraki@0466.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιοι για πληροφορύεσ Υλουρόσ Εμμανουόλ 

Περϊκη  Μαρύα  

Γενικό Διεύθυνςη ςτο διαδύκτυο  (URL) www.dimosfestou.gr 

 
Αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ εύναι η προμόθεια καυςύμων για την κύνηςη των μεταφορικών μϋςων (οχημϊτων, απορριμματοφόρων, 

μηχανημϊτων ϋργου), AdBlue για τα πετρελαιοκύνητα οχόματα καθώσ και η προμόθεια πετρελαύου θϋρμανςησ για την θϋρμανςη 

των παιδικών ςταθμών του Δόμου και των ςχολικών ςυγκροτημϊτων τησ Α’ βϊθμιασ και Β’ χολικόσ Επιτροπόσ.   

 
Η παρούςα ςύμβαςη υποδιαιρείται ςτα κάτωθι τμήματα: 

ΣΜΗΜΑ 1: «Καύςιμα Δ.Ε. Ζαρού Δήμου Υαιςτού», εκτιμώμενησ αξύασ 77.170,00€ πλϋον ΥΠΑ 24% 

ΣΜΗΜΑ 2: «Καύςιμα Δ.Ε. Μοιρών Δήμου Υαιςτού», εκτιμώμενησ αξύασ 162.902,00€ πλϋον ΥΠΑ 24% 

ΣΜΗΜΑ 3: «Καύςιμα Δ.Ε. Συμπακίου Δήμου Υαιςτού», εκτιμώμενησ αξύασ 149.976,00€ πλϋον ΥΠΑ 24% 

ΣΜΗΜΑ 4: «Καύςιμα Α’ βάθμιασ χολικήσ Επιτροπήσ Δήμου Υαιςτού», εκτιμώμενησ αξύασ 109.600,00€ πλϋον ΥΠΑ 24% 

ΣΜΗΜΑ 5: «Καύςιμα Β’ βάθμιασ χολικήσ Επιτροπήσ Δήμου Υαιςτού», εκτιμώμενησ αξύασ 57.540,00€ πλϋον ΥΠΑ 24% 

 
Προςφορϋσ υποβϊλλονται για ϋνα ό περιςςότερα τμόματα ό για το ςύνολο των τμημϊτων.  
Ο μϋγιςτοσ αριθμόσ ΣΜΗΜΑΣΩΝ που μπορεύ να ανατεθεύ ςε ϋναν προςφϋροντα ορύζεται ςε πέντε (5).  
Σα κριτόρια για τον προςδιοριςμό των τμημϊτων που ανατύθενται, ςτην περύπτωςη που η εφαρμογό των κριτηρύων ανϊθεςησ θα 
εύχε ωσ αποτϋλεςμα την ανϊθεςη ςε ϋναν προςφϋροντα υπό την προώπόθεςη ότι πληρού τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ των υπό 
ανϊθεςη τμημϊτων και ϋχει προςφϋρει την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ, βάςει τησ τιμήσ. 
Για τα καύςιμα βϊςει του μεγαλύτερου ποςοςτού ϋκπτωςησ επύ τοισ % ςτη νόμιμα διαμορφούμενη κϊθε φορϊ μϋςη τιμό λιανικόσ 
πώληςησ για το κϊθε εύδοσ καυςύμου την ημϋρα παρϊδοςησ του, όπωσ διαμορφώνεται με το εκϊςτοτε εκδιδόμενο δελτύο τιμών του 
Παρατηρητηρύου υγρών καυςύμων του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ ό ϊλλου αρμόδιου φορϋα όπωσ ιςχύει κϊθε 
φορϊ ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα, για το Νομό Ηρακλεύου και για το AdBlue βϊςει τιμόσ. 
 
Οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ των υπό προμόθεια ειδών περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ τησ Διακόρυξησ. 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  

ΔΙΕΘΝΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΕΩ ΕΗΔΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ 

     «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ» 

εκτιμώμενησ αξίασ  690.913,12  Ευρώ ςυμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α. 24% 
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Η εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ ανϋρχεται ςτο ποςό των 690.913,12 € ςυμπεριλαμβανομένου του νομίμου Υ.Π.Α. 24 % 

(προώπολογιςμόσ χωρύσ Υ.Π.Α.:  557.188,00 € και Υ.Π.Α. 24% : 133.725,12 €).  

Η ςυνολικό διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ορύζεται  ςε είκοςι τέςςερισ (24) μόνεσ.  
 

Η ςύμβαςη χρηματοδοτεύται από ϋςοδα του Δόμου Υαιςτού, από την Πρωτοβϊθμια και τη Δευτεροβϊθμια χολικό Επιτροπό. 
Δημοςίευςη ςτην Επίςημη Εφημερίδα τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ 
Προκόρυξη τησ παρούςασ ςύμβαςησ απεςτϊλη με ηλεκτρονικϊ μϋςα για δημοςύευςη ςτισ 08/06/2022  ςτο υμπλόρωμα τησ 
Επύςημησ Εφημερύδασ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ (ΕΕ/S), με αριθμό 2022- 086466. 

Ο διαγωνιςμόσ ϋλαβε υςτημικό Αύξοντα Αριθμό ςτο ΕΗΔΗ:  162993 
Η διαδικαςύα θα διενεργηθεύ με χρόςη τησ πλατφόρμασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων 

(Ε..Η.Δ.Η..), η οπούα εύναι προςβϊςιμη μϋςω τησ Διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr ςτισ 10/06/2022 ημέρα 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ και ώρα 11:00:00. 

Η καταληκτικό ημερομηνύα παραλαβόσ των προςφορών εύναι ςτισ 30/06/2022, ημϋρα ΠΕΜΠΣΗ και τοπικό ώρα 15:00:00.  

Η καταληκτικό ημερομηνύα αποςφρϊγιςησ των προςφορών ορύςτηκε ςτισ 05/07/2022 ημϋρα ΣΡΙΣΗ και ώρα 11:00:00 π.μ. ςτο 

Δημοτικό κατάςτημα Υαιςτού ςτισ Μοίρεσ - Πάροδοσ 25ησ Μαρτίου 1. 

Η προκόρυξη και το πλόρεσ κεύμενο τησ Διακόρυξησ θα καταχωρηθούν ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοςύων υμβϊςεων 

(ΚΗΜΔΗ).   

Σο πλόρεσ κεύμενο τησ Διακόρυξησ ϋχει καταχωρηθεύ και ςτη διαδικτυακό πύλη του Ε..Η.ΔΗ..: http://www.promitheus.gov.gr, όπου 

κϊθε τμόμα ϋχει λϊβει χωριςτό υςτημικό Αύξοντα Αριθμό.  

Προκόρυξη (περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ) δημοςιεύεται και ςτον Ελληνικό Σύπο, ςύμφωνα με τα ϊρθρα 377 και 379 του Ν. 

4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 245 του Ν. 4782/2021 (Σεύχοσ Α’ 36/09.03.2021). 

Η προκόρυξη (περύληψη τησ Διακόρυξησ) όπωσ προβλϋπεται ςτην περύπτωςη 16 τησ παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 2 του Ν. 

3861/2010, θα αναρτηθεύ ςτο διαδύκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ).  

Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ εύναι διαθϋςιμα για ελεύθερη, πλόρη, ϊμεςη & δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη μϋςω τησ διαδικτυακόσ 

πύλησ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. 

Κϊθε εύδουσ επικοινωνύα και ανταλλαγό πληροφοριών πραγματοποιεύται μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr 

του Ε..Η.ΔΗ.. 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται με βϊςη τισ απαιτόςεισ που ορύζονται ςτην οικεύα Διακόρυξη. 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ οικονομικούσ φορεύσ για διϊςτημα έξι (6)  μηνών από την επόμενη τησ 

καταληκτικόσ ημερομηνύασ υποβολόσ προςφορών. 

Για την ϋγκυρη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ, κατατύθεται από τουσ ςυμμετϋχοντεσ οικονομικούσ 
φορεύσ (προςφϋροντεσ),  εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ, ποςού  5.571,88 ευρώ (πέντε χιλιάδεσ πεντακόςια εβδομήντα ένα 
ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά).  

 

ΣΜΗΜΑ 
Προώπολογιςμόσ 

Σμήματοσ χωρίσ ΥΠΑ 24% 
Ποςό εγγυητικήσ επιςτολήσ 

ςυμμετοχήσ (1%) 

Σμήμα 1 "Προμόθεια καυςύμων Δ.Ε. Ζαρού" 77.170,00€ 771,70€ 

Σμήμα 2 "Προμόθεια καυςύμων Δ.Ε. Μοιρών" 162.902,00€ 1.629,02€ 

Σμήμα 3 "Προμόθεια καυςύμων Δ.Ε. Συμπακύου" 149.976,00€ 1.499,76€ 

Σμήμα 1,2,3 "Προμόθεια καυςύμων Δ.Ε. Ζαρού, Μοιρών και Συμπακύου" 390.048,00€ 3.900,48€ 

Σμήμα 4 "Προμόθεια καυςύμων Α’ βϊθμιασ χολικόσ Επιτροπόσ" 109.600,00€ 1.096,00€ 

Σμήμα 5 "Προμόθεια καυςύμων Β’ βϊθμιασ χολικόσ Επιτροπόσ" 57.540,00€ 575,40€ 

ΤΝΟΛΟ 557.188,00€ 5.571,88€ 

 
την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει και τον όρο ότι η εγγύηςη καλύπτει 

τισ υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη. Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει 
τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ.  

Σα ςχετικϊ αιτόματα παροχόσ διευκρινύςεων υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ, το αργότερο δέκα (10) ημϋρεσ πριν την 
καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών και απαντώνται αντύςτοιχα, ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ, ςτη ςχετικό ηλεκτρονικό 
διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ ςτην πλατφόρμα του ΕΗΔΗ. 

Κατϊ την ηλεκτρονικό υποβολό τησ προςφορϊσ τουσ ωσ δικαιολογητικό ςυμμετοχόσ, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού 

φορεύσ πρϋπει να καταθϋςουν το ESPD - Ευρωπαώκό Ενιαύο Έγγραφο ύμβαςησ (ΕΕΕ), βϊςει του Παραρτήματοσ ΙΙΙ τησ οικεύασ 

Διακόρυξησ και του Εκτελεςτικού Κανονιςμού (ΕΕ) 2016/7 τησ Επιτροπόσ τησ 5ησ Ιανουαρύου 2016. 

 

 

 

Ο Δήμαρχοσ Υαιςτού 

 

 

  Γρηγόριοσ   Νικολιδάκησ 
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