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 Τρίκαλα, 20/10/2022 
 Αρ. Πρωτ.: 3544 

    
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τρικάλων (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) που έχει την 
έδρα της στα Τρίκαλα (οδός Ασκληπιού 35)  

Προκηρύσσει 
Ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των ορίων, με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος, ύστερα από 
προθεσμία  δέκα πέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της 
σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά ομάδα, που θα δοθεί υπολογιζόμενη με το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή 
λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 327 του Νόμου 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» για την παροχή υπηρεσιών CPV:  09134100-8 «Πετρέλαιο ντίζελ», 09135100-5 
«Πετρέλαιο θέρμανσης»,  09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη» και τίτλο «Προμήθεια υγρών 
καυσίμων κίνησης & θέρμανσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων έτους 2022-2023» 
συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πέντε χιλιάδων και τριακοσίων 
τριάντα οκτώ ευρώ 72.708,87€ πλέον Φ.Π.Α 17.450,13€ ήτοι συνολικού ποσού 90.159,00€ και 
θα βαρύνει τους  Κ.Α.: 25.05.00.05 , K.A.: 64.08.00 και  K.A.: 64.00.00 αντίστοιχα, 
προϋπολογισμών ετών 2022-2023.  

 

Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια πετρελαιοειδών 
(καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης) της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων και συγκεκριμένα με 

τις ποσότητες:  
 

A/A ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ανά έτος) 

1. ΟΜΑΔΑ Α:Πετρέλαιο Θέρμανσης Λίτρο 5.500 

2. ΟΜΑΔΑ Β:Πετρέλαιο Κίνησης Λίτρο 40.000 

3. ΟΜΑΔΑ Γ:Βενζίνη Αμόλυβδη Λίτρο  2.000 

4. 
ΟΜΑΔΑ Δ:EXTRA Πετρέλαιο 

Κίνησης 
Λίτρο 1.000 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 09134100-8 «Πετρέλαιο ντίζελ», 09135100-5 «Πετρέλαιο 

θέρμανσης»,  09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη». 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει τιμής ανά ομάδα, που θα δοθεί υπολογιζόμενη με το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 
πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης,  όπως αυτή διαμορφώνεται 
την ημέρα παράδοσης με βάση τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.  
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Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα 
διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 
συστήματος, ύστερα από προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη 
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 

20/10/2022 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 21/10/2022 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής 
προσφορών: 

04/11/2022 και ώρα 15:00 

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
προσφορών: 

10/11/2022 και ώρα 10:00 

 
Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), 
«εγγύηση συμμετοχής», που ανέρχεται στο ποσοστό 2%της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, 
με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, ήτοι συνολικά  1.454.05 € 

Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, 
πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 Επίσης τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στο http: http://www.deyat.gr/ 
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 Αρμόδιοι για πληροφορίες: : Ρουσιαμάνης Γεώργιος, Παππά Βασιλική.  
Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2431076186, 2431076098. 
Fax: 2431076565. 

        e-mail: info@deyat.gr 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
 
 
                                                      ΒΑΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
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