
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Ο Δήμος ΠΑΙΑΝΙΑΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των κοινοτικών ορίων 
για την Προμήθεια με τίτλο ΄΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ΄΄ εκτιμώμενης 
αξίας σύμβασης 1.045.645,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο 
κατακύρωσης  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή), δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό % έκπτωσης επί της διαμορφούμενης 
κατά την ημέρα παράδοσης μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους καυσίμου 
(πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης) στο Ν. Αττικής, όπως αυτή ορίζεται στο 
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

Τα στοιχεία των προς προμήθεια ειδών είναι τα ακόλουθα : 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2023 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2024 
ΤΙΜΗ (*) ΠΟΣΟ 

Προμήθεια Πετρέλαιο (DIESEL) κίνησης Λίτρο (lt) 210.000 210.000 2,119 889.980,00 

Προμήθεια Αμόλυβδη βενζίνη Λίτρο (lt) 38.800 38.800 2,006 155.665,60 

ΣΥΝΟΛΟ     1.045.645,60 

 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο ετών από την ημέρα σύναψης (υπογραφής) ή  μέχρι 
εξαντλήσεως του ποσού της προμήθειας. Σε κάθε περίπτωση, ο συμβατικός χρόνος 
παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 και 
του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό 
συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  

CPV 09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη» 

CPV 09134200-9 «Πετρέλαιο κίνησης» 
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
16/11/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με αρ.: 2022/S 224-646344. 

Η διαγωνισμός δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται το σύνολο 100% 
της ζητούμενης ποσότητας των υπο προμήθεια ειδών σύμφωνα με τα ζητούμενα της υπ΄αρ. 
41/2022 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και της υπ΄αριθμ.: 18755-21-112022 διακήρυξης 
του Διαγωνισμού. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος αρ: 177016 την 25/11/2022. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 09/01/2023 και ώρα 10:00π.μ.. 
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση 

Παιανία, 21-11-2022 

Αριθ. Πρωτ.: 18758 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:646344-2022:TEXT:EL:HTML
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω3ΧΗΩΞ9-Ρ0Λ



συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία προ ΦΠΑ, δαπάνης του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ΄αριθμ: 41/2022 μελέτης του Δήμου. 

Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., δια της οποίας 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και στο site του Δήμου 
Παιανίας www.paiania.gov.gr.  

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να  
απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: 
Βασιλείου Δ. τηλ.: 213 20 30 764,mail: basiliou@0155.syzefxis.gov.gr). 

  

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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