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ΘΕΜΑ : Περίληψη διακήρυξησ ανοικτοφ κάτω των ορίων διαγωνιςμοφ ‘‘Προμήθεια υγρϊν καυςίμων 
Δήμου Μεγαλόπολησ’’. 

Ο Διμοσ Μεγαλόπολθσ, διακθρφςςει ανοικτό κάτω των ορίων θλεκτρονικό διαγωνιςμό με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν  πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, και ςυγκεκριμζνα 
το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ 
πϊλθςθσ, του κάκε είδουσ καυςίμου τθν θμζρα τθσ παράδοςισ του, όπωσ διαμορφϊνεται με το εκάςτοτε 
εκδιδόμενο εβδομαδιαίο δελτίο τιμϊν τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου τμιμα Εμπορίου και Σουριςμοφ, 
για τθν προμικεια υγρϊν καυςίμων για τθν εξυπθρζτθςθ των λειτουργικϊν αναγκϊν των Τπθρεςιϊν του 
Διμου και των Νομικϊν του Προςϊπων για ζνα ζτοσ ςυνολικισ δαπάνθσ 183.718,15 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24%, (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: € 148.159,80  ΦΠΑ : 35.558,35). 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Ωσ 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 27θ/07/2020 και ϊρα 15:00.  Σο πλιρεσ ςϊμα 
τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, κα αναρτθκεί ςε θλεκτρονικι μορφι (.pdf), ςτθ διαδικτυακι πφλθ  
www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ. Η Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά 
υμμετοχισ-Σεχνικι Προςφορά» κα γίνει τθν 31θ-07-2020 και ϊρα 10:30. Η Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του 
(υπό)φακζλου «Οικονομικι Προςφορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι. 

Κωδικοί CPV :    09134200-9 πετρζλαιο κίνθςθσ,    09132100-4 βενηίνθ αμόλυβδθ,    09135100-5 πετρζλαιο 
κζρμανςθσ. 

Η ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα :  ΣΜΗΜΑ 1: «1θ ΟΜΑΔΑ – ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ», 

εκτιμϊμενθσ αξίασ 109.444,00 €  πλζον ΦΠΑ 24%,  ΣΜΗΜΑ 2: «2θ ΟΜΑΔΑ – Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ»», εκτιμϊμενθσ αξίασ 13.512,80 € πλζον ΦΠΑ 24%,  ΣΜΗΜΑ 3: «3θ ΟΜΑΔΑ – 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 14.634,00 € πλζον 
ΦΠΑ ... 24%,  ΣΜΗΜΑ 4: «4θ ΟΜΑΔΑ – Ν.Π.Δ.Δ. «ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑϋΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ»», εκτιμϊμενθσ αξίασ 7.317,00 € πλζον ΦΠΑ 24%, ΣΜΗΜΑ 5: «5θ 
ΟΜΑΔΑ – Ν.Π.Δ.Δ. «ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒϋΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ»», εκτιμϊμενθσ αξίασ 3.252,00 € πλζον ΦΠΑ 24%.  

Προςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα τμιματα ι για το ςφνολο των τμθμάτων. Ο μζγιςτοσ 
αρικμόσ τμθμάτων που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςε πζντε (5).  Μειοδότθσ για 
κάκε τμιμα κθρφςςεται ο οικονομικόσ φορζσ που κα κατακζςει τθ χαμθλότερθ προςφορά ανά τμιμα. Δεν 
επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν,  που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: α) 
κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτεσ χϊρεσ 
που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται 
από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I 
τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ 
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παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Η  παράδοςθ των υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ κα γίνεται τμθματικά ςτισ εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι (ι 
ςε ςυνεργαηόμενο πρατιριο το οποίο είναι υποχρεωμζνοσ να διακζτει), που κα βρίςκονται απαραιτιτωσ 
εντόσ των ορίων του Διμου και δεν κα απζχουν περιςςότερο από οκτϊ (8) χιλιόμετρα από το αμαξοςτάςιο 
του Διμου, οδόσ 212 Εκτελεςκζντων Μεγαλόπολθ. 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 12 μινεσ ι μζχρι εξαντλιςεωσ τθσ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ. Οι 
υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν 
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο 
ποςό : Για το ΣΜΗΜΑ 1: «1θ ΟΜΑΔΑ – ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ» Δφο χιλιάδεσ εκατόν ογδόντα οκτϊ ευρϊ 
και ογδόντα οκτϊ λεπτά (2.188,88 €), Για το ΣΜΗΜΑ 2: «2θ ΟΜΑΔΑ – Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ»» διακόςια εβδομιντα ευρϊ και είκοςι ζξι λεπτά (270,26 €), Για το ΣΜΗΜΑ 3: «3θ ΟΜΑΔΑ – 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ» διακόςια ενενιντα δφο ευρϊ και εξιντα 

οκτϊ  λεπτά (292,68 €), Για το ΣΜΗΜΑ 4: «4θ ΟΜΑΔΑ – Ν.Π.Δ.Δ. «ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΑϋΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ»» εκατόν ςαράντα ζξι ευρϊ και τριάντα 
τζςςερα  λεπτά (146,34 €), Για το ΣΜΗΜΑ 5: «5θ ΟΜΑΔΑ – Ν.Π.Δ.Δ. «ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΒϋΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ»» εξιντα πζντε ευρϊ και τζςςερα λεπτά 
(65,04 €). Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Προδικαςτικι προςφυγι αςκείται ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν.  

Η δαπάνθ κα βαρφνει τισ με Κ.Α. : 10-6641, 10-6643, 20-6641, 25-6641,  30-6641  ςχετικζσ πιςτϊςεισ του 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ  2020-2021 του Διμου Μεγαλόπολθσ,  τισ με Κ.Α. : 10-6641.001, 
10-6643.001, 10-6641.002 ςχετικζσ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ  2020-2021 του 
Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικι Προςταςία και Αλλθλεγγφθ του Διμου Μεγαλόπολθσ,   τισ με Κ.Α. : 15-6643.001,  70-
6643.001 ςχετικζσ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ  2020-2021  του Ν.Π.Ι.Δ. 
Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ του Διμου Μεγαλόπολθσ,  τα ζςοδα του Ν.Π.Δ.Δ. χολικι Επιτροπι 
χολικϊν Μονάδων Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Μεγαλόπολθσ για τθν κάλυψθ λειτουργικϊν δαπανϊν 
ςχολικϊν μονάδων πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για το οικονομικό ζτοσ  2020-2021,  τα ζςοδα του Ν.Π.Δ.Δ. 
χολικι Επιτροπι χολικϊν Μονάδων Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Μεγαλόπολθσ για τθν κάλυψθ 
λειτουργικϊν δαπανϊν ςχολικϊν μονάδων δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ για το οικονομικό ζτοσ  2020-
2021.  

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο ΚΗΜΔΗ, Ε..Η.ΔΗ..  
(http://www.promitheus.gov.gr) όπου ζλαβε Συςτημικό Αριθμό : 94746, και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου 
Μεγαλόπολθσ (www.megalopoli.gov.gr) 

Η παροφςα περίλθψθ κα δθμοςιευκεί ςτθν τοπικι εφθμερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ και ΠΡΩΙΝΟ ΜΟΡΙΑ . 

 

    Ο Δήμαρχοσ   

 

     Αθανάςιοσ   Χριςτογιαννόπουλοσ 
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