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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Κουφάλια,   02/03/2023 
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
       ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ                                  Αριθ. Πρωτ.: 71/3366/02-03-2023 
      ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗΣ                                     
      ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ                                              
                                         

            
                                                                 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο Δήμαρχος Δήμου Χαλκηδόνος 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 
για την προμήθεια καύσιμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Χαλκηδόνος και των Νομικών του Προσώπων, 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης δυο εκατομυρίων εκατόν τριάντα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα 
τεσσάρων λεπτών (2.130.818,54€) με ΦΠΑ 24% για ένα έτος. Για τα καύσιμα χαμηλότερη τιμή θεωρείται το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα 
παράδοσής τους. Για τα ελαιολιπαντικά χαμηλότερη τιμή θεωρείται αυτή που προσφέρεται ανά τεμάχιο. 
1. Η ως άνω συνολική προμήθεια διαιρείται σε οκτώ (8) διακριτά επί μέρους ΤΜΗΜΑΤΑ, με τους ακόλουθους 
τίτλους και προϋπολογισμούς (στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%) :  
1. Καύσιμα για τον Δήμο Χαλκηδόνος-Δ.Ε Κουφαλίων, προϋπολογισμού (π/υ) 277.654,60 €  με ΦΠΑ 24% 
2. Καύσιμα για τον Δήμο Χαλκηδόνος-Δ.Ε Αγίου Αθανασίου, π/υ 242.364,20 € με ΦΠΑ 24% 
3. Καύσιμα για τον Δήμο Χαλκηδόνος-Δ.Ε Χαλκηδόνας, π/υ 178.944,40€ με ΦΠΑ 24% 
4. Πετρέλαιο Θέρμανσης για τον Δήμο Χαλκηδόνος, π/υ 88.709,60 € με ΦΠΑ 24% 
5. (Το τμήμα 5 δεν συμπεριλαμβάνεται στον Διαγωνισμό) 
6. Καύσιμα θέρμανσης για τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, π/υ 152.073,60 € με ΦΠΑ 

24% 
7. Πετρέλαιο θέρμανσης για την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκηδόνος, π/υ 

661.520,16 € με ΦΠΑ 24% 
8. Πετρέλαιο θέρμανσης για την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκηδόνος, 

π/υ 442.914,36 € με ΦΠΑ 24% 
9. Ελαιολιπαντικά για τον Δήμο Χαλκηδόνος, π/υ 57.076,02 € με ΦΠΑ 24% 
 
Γίνονται δεκτές διακριτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται οι προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο της προμήθειας αλλά και οι προσφορές για 
μέρος μόνον ΤΜΗΜΑΤΟΣ.  
Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου 
www.dimos-chalkidonos.gr. και στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πληροφορίες: 
αρμόδιοι υπάλληλοι Παπαδημητρίου Εμμανουήλ & η κα Γκαντσίδου Δήμητρα, τηλ 23913-30140/23913-30131, φαξ 
23913-30130, e-mail : m.papadimitriou@n3.syzefxis.gov.gr , : d.gkantsidou@n3.syzefxis.gov.gr 
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές θα 
κατατεθούν ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης υποβολής την 20/03/2023 και ώρα 8:00 πμ και καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών την  06/04/2023 και ώρα 15:00 μμ. Συστημικός αριθμός του διαγωνισμού: 
181754 
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους και 
εγγύηση συμμετοχής, με τη μορφή εγγυητικής επιστολής από αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα ή άλλο νομικό 
πρόσωπο, ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή των ΤΜΗΜΑΤΩΝ για τα οποία καταθέτουν προσφορά. 
Η  διάρκεια της σύμβασης είναι 36 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.  
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού.  
Τόπος παράδοσης είναι οι επί μέρους Δημοτικές ενότητες του Δήμου Χαλκηδόνος.  
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Δήμου ετών 2024, 2025, 2026 και των Νομικών του 
Προσώπων (2023,2024,2025,2026) και θα προέρχεται από ιδίους πόρους. 
Η περίληψη της διακήρυξης απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 
02/03/2023 

                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                                                        ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΥΝΙΩΗ2-Α6Ψ
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