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(αριθμός απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 32/2016 – ΑΔΑ: 6ΦΜΑΩΡΜ-ΤΕΖ) 

Αφορά  την Προκήρυξη με αριθμό 1279/2015 (ΑΔΑ:6ΘΑΩΩΡΜ-67Ε) 

 

1.   Αναθέτουσα Αρχή 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

 

2.   Κατηγορία 

Ταξινόμηση κατά CPV: 09134200-9 πετρέλαιο κίνησης, 09132100-4 αμόλυβδη βενζίνη,    

09135100-5 πετρέλαιο θέρμανσης 

  

3.  Περιγραφή και προϋπολογισμός της προμήθειας. 

Η προμήθεια αφορά  καύσιμα για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης 

των οχημάτων  του Δήμου Θηβαίων και των νομικών προσώπων του Δ.Ο.Θ 

(Δημοτικός Οργανισμός Θήβας), ΔΗ.Κ.Ε.Θ (Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

Θήβας) και Δ.Ε.Υ.Α.Θ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Άρδευσης) και 

Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Η ανωτέρω 

προμήθεια είναι  ενδεικτικού προϋπολογισμού 468.313,74 € πλέον Φ.Π.Α.  23%  

107.712,16 €, σύνολο 576.025,90 €.  Η προμήθεια χωρίζεται σε δώδεκα  (12) 

τμήματα και συγκεκριμένα στα εξής : 

 

α) Φορέας  Προμήθειας: ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

 
Πετρέλαιο Κίνησης 174.900,00 πλέον Φ.Π.Α 23%:40.227,00=215.127,00 € 

 
Βενζίνη Αμόλυβδη 19.500,00 πλέον Φ.Π.Α 23%:4.485=23.985,00 € 



 

Πετρέλαιο Θέρμανσης 14.760,00 πλέον Φ.Π.Α 23%:3.394,80=18.154,80 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ   257.266,80 €  

 

 

β) Φορέας Προμήθειας:ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ (ΔΕΥΑΘ) 

 

Πετρέλαιο Κίνησης 41.340,00 πλέον Φ.Π.Α 23%:9.508,20=50.848,20 € 

 

Βενζίνη Αμόλυβδη  13.000,00πλέον Φ.Π.Α 23%:2.990,00=15.990,00 € 

 

Πετρέλαιο Θέρμανσης 7.004,74 πλέον Φ.Π.Α 23%:1.611,09=8.615,83 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕΥΑΘ   75.454,03 € 

 
 

γ) Φορέας  Προμήθειας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 

ΘΗΒΑΙΩΝ  (ΔΗΚΕΘ) 

 

Βενζίνη Αμόλυβδη  3.692,00 πλέον Φ.Π.Α 23%:849,16=4.541,16 €  

 

Πετρέλαιο Θέρμανσης 1.107,00 πλέον Φ.Π.Α 23%:254,61=1.361,61 €  

 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΚΕΘ      5.902,77 € 

 

 
δ)  Φορέας  Προμήθειας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ (ΔΟΘ) 

 
Πετρέλαιο Κίνησης 3.180,00   πλέον Φ.Π.Α 23% 731,40 = 3.911,40 € 

 
Πετρέλαιο θέρμανσης  13.530,00 πλέον Φ.Π.Α 23%  3.111,90= 16.641,90 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΟΘ:  20.533, 30 € 

 
 

ε) Φορέας  Προμήθειας: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ 

ΘΗΒΑΙΩΝ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΒΑΣ Πετρέλαιο θέρμανσης  65.600,00 € πλέον Φ.Π.Α 23%  

15.088,00= 80.688,00 € 

 

στ) Φορέας  Προμήθειας: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΓΙΩΝ Πετρέλαιο θέρμανσης  7.380,00  € πλέον Φ.Π.Α 23%  

1.697,40= 9.077,40 € 

 

ζ) Φορέας  Προμήθειας: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΙΩΝ Πετρέλαιο θέρμανσης 8.610,00 € πλέον Φ.Π.Α 23%  

1.980,30 = 10.590,30 € 



η) Φορέας  Προμήθειας: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΙΣΒΗΣ  Πετρέλαιο θέρμανσης  8.200,00 € πλέον Φ.Π.Α 23%  

1.886,00= 10.086,00 € 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΘΗΒΑΙΩΝ : 89.790,00 συν ΦΠΑ 23%  σύνολο: 110.441,70 €    (κατηγορίες ε,στ,ζ,η)  

 

θ) Φορέας  Προμήθειας:  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΗΜΟΥ 

ΘΗΒΑΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΒΑΣ Πετρέλαιο θέρμανσης  73.800,00 € πλέον Φ.Π.Α 23%  

16.974,00 = 90.774,00 € 

 

ι) Φορέας  Προμήθειας:  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΗΜΟΥ 

ΘΗΒΑΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΓΙΩΝ Πετρέλαιο θέρμανσης  6.560,00  € πλέον Φ.Π.Α 23%  

1.508,80 = 8.068,80 € 

 

ια) Φορέας  Προμήθειας:  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΗΜΟΥ 

ΘΗΒΑΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΙΩΝ Πετρέλαιο θέρμανσης 4.100,00 € πλέον Φ.Π.Α 23%  

943,00 = 5.043,00 € 

 

ιβ) Φορέας  Προμήθειας:  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΗΜΟΥ 

ΘΗΒΑΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΙΣΒΗΣ  Πετρέλαιο θέρμανσης  2.050,00 € πλέον Φ.Π.Α 23%  

471,50= 2.521,50 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΘΗΒΑΙΩΝ:    86510,00 συν ΦΠΑ 23% σύνολο : 106.407,30 €   (κατηγορίες θ,ι,ια,ιβ)  

 

Αναλυτικά τα ειδή, οι ποσότητες και οι τεχνικές  προδιαγραφές τους ανά  τμήμα  και στο 

σύνολό  τους αναφέρονται στην ενιαία μελέτη που έχει συντάξει  η  Τεχνική Υπηρεσία  του 

Δήμου Θήβας  και στην υπ΄ αριθμό   1279/2015 αναλυτική  Προκήρυξη, που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της. 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν 

προσφορά για  το σύνολο της παραπάνω προμήθειας (και  τα 12 τμήματα) ή για ένα  ή 

περισσότερα  τμήματα όπως  ορίζονται ανωτέρω. Η προσφορά, επί  ποινή αποκλεισμού, 



πρέπει   να  καλύπτει όλα  τα  είδη  και  τις  ποσότητες κάθε  τμήματος που συμμετέχει.   

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 

 

 
4.   Διαδικασία που επελέγη  –Κριτήριο κατακύρωσης. 

Δημόσιος  ηλεκτρονικός ανοικτός  διεθνής   διαγωνισμός  με  σφραγισμένες  

προσφορές  και   με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από  το 

προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό  με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 

κατά λίτρο επί τοις εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής πώλησης του είδους λιανικής 

(χωρίς Φ.Π.Α.) την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτές προσδιορίζονται για την περιοχή μας 

από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, (http://www.fuelprices.gr) όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 41-45 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και που αντιστοιχεί στην ποιότητα 

και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του.  

 

5.  Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Νομική  μορφή   των   Συμμετεχόντων:   Όπως   αυτή   περιγράφεται  στην   με   αριθμό  

1279/2015  αναλυτική Προκήρυξη. 

Προσωπική  κατάσταση   των  ενδιαφερόμενων-απαιτούμενα  αποδεικτικά:   Όπως   

αυτή   περιγράφεται  στην με αριθμό 1279/2015  αναλυτική Προκήρυξη. 

Τεχνικές και  Επαγγελματικές ικανότητες:   Όπως  αυτή  περιγράφεται στην  με αριθμό  

1279/2015 αναλυτική Προκήρυξη. 

 

 6.    Ισχύς των Προσφορών. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 

του διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης για (30) επιπλέον ημέρες. Προσφορά που ορίζει 

χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

7.  Χρόνος, Τρόπος  -Τόπος παράδοσης. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει:  

- Τα καύσιμα για την κίνηση των οχημάτων, καθημερινά στο πρατήριό του, σύμφωνα με το 

ωράριο λειτουργίας της επιχείρησής του,  

- σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και χρόνο που θα καθορίζονται στη 

σύμβαση, στα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου, εφ’ όσον το πρατήριό του βρίσκεται 

εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, έγκαιρα και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό 

πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή. 

 

8.     Χρονοδιάγραμμα. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως των   

ποσοτήτων της μελέτης και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της υπογραφής του σχετικού 

συμφωνητικού. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν δύνανται να τροποποιηθούν ως προς τη 

διάρκειά τους εφόσον κατά τη λήξη τους δεν έχουν απορροφηθεί από το Δήμο ή τα νομικά 

πρόσωπα οι συμβατικά προβλεπόμενες ποσότητες και με την προϋπόθεση ότι από την 

παράταση δεν προκαλείται επουδενί επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο ή το 

νομικό πρόσωπο. Η παράταση της σύμβασης θα έχει διάρκεια αποκλειστικά μέχρι την 

εξάντληση των συμβατικών ποσοτήτων . Για την παράταση απαιτείται σύμφωνη γνώμη του 

αναδόχου,  γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και απόφαση του αρμοδίου οργάνου. 

http://www.fuelprices.gr/


 

9.   Οροί χρηματοδότησης και πληρωμής 

Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές, και η πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά την 

ολοκλήρωση των παραδόσεων (ανά μήνα) και την τιμολόγηση αυτών.  

Η κάθε πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τμηματικής (μηνιαίας) παράδοσης, 

μετά την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από 

την αρμόδια επιτροπή.  

Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται τμηματικά με έκδοση εντάλματος από την 

Οικονομική Υπηρεσία του φορέα υλοποίησης στο όνομα του αναδόχου, βάσει της 

αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2016 

και 2017. Η πληρωμή θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, εντός δύο (2) 

μηνών από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων παραλαβής όπως περιγράφεται στην με αριθμό 1279/2015  αναλυτική 

Προκήρυξη. 

 

10.   Διάθεση  των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού. 

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής 

προκήρυξης από την έδρα του Δήμου Θηβαίων  όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : 

Δ/νση:  Κύπρου 3  Θήβα,  Γρ. Προμηθειών Τηλέφωνα: 2262350618  β) Το πλήρες  

κείμενο  της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του 

Διαδικτύου στην διεύθυνση http://www.thiva.gr 

 

11.   Χρόνος, Τόπος, Γλώσσα  υποβολής των προσφορών. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης http:// www.promitheus.gov.gr, του Ε.ΣΗ.Δ.Η.Σ. μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 

γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) και στο ΠΔ60/07. Ημερομηνία 

έναρξης υποβολής προσφορών  22/3/2016 και καταληκτική ημερομηνία 7/4/2016 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 

η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα 

 

12.  Εγγυήσεις. 

Με  την  υποβολή των  προσφορών πρέπει   υποχρεωτικά και  με  ποινή  

αποκλεισμού να  κατατεθεί από    τον υποψήφιο προμηθευτή  Η Εγγύηση 

συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%)  επί του 

προϋπολογισμού μελέτης χωρίς τον Φ.Π.Α, για το ποσό που αντιστοιχεί στα υπό 

προμήθεια είδη για τα οποία υποβάλει προσφορά ο συμμετέχων.  

 Η  εγγυητική επιστολή   συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  απευθύνεται στο Δήμο  

Θηβαίων.  Η εγγύηση πρέπει  να   έχει ισχύ  τουλάχιστον ένα  μήνα  μετά  την  λήξη   

του χρόνου ισχύος  της προσφοράς που  ζητά  η διακήρυξη, ήτοι  δώδεκα  μήνες  

από  την  ημερομηνία λήξης  της προθεσμίας υποβολής προσφορών (ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού). 
Ο  (ή  έκαστος)    προμηθευτής στον  οποίο   έγινε  η  κατακύρωση, υποχρεούται  
να  καταθέσει   εγγύηση  καλής 

εκτέλεσης των όρων  της σύμβασης, το ύψος  της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία 

τοις εκατό (3%)  της συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα,  χωρίς τον Φ.Π.Α.  

Η  εγγυητική επιστολή  καλής  εκτέλεσης  θα  απευθύνεται προς  το Φορέα 

Προμήθειας με τον οποίο  θα υπογραφεί η σύμβαση 

http://www.thiva.gr/


 

13.  Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση. 

Ημερομηνία  αποστολής της  προκήρυξης  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  των  

Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  είναι   η 10/03/2016. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης  στο τεύχος  δημοσίων 

συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 15/3/2016 

 

 14. Πληροφορίες. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο 

Δήμο Θ η β α ί ω ν    τηλ. 2262350618 , κ. Χαριζάνη Σοφία   Φαξ : 22620 27628 
 
 

                                                                                   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ  
 
 
 

                                                                                   

                                                                                       ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 


