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           Ο  Δήκαξρνο Δίνπ-Οιύκπνπ  δηαθεξύζζεη ειεθηξνληθό αλνηρηό δηεζλή Δηαγωληζκό 
κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκωλ θαη 
ειαηνιηπαληηθώλ ηνπ Δήκνπ Δίνπ-Οιύκπνπ θαη ηωλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπωλ» γηα ηα έηε 
2023, 2024 κε δηθαίωκα πξναίξεζεο γηα έλα επηπιένλ έηνο (έηνο 2025).  
        Κξηηήξην θαηαθύξωζεο είλαη γηα ηα ηκήκαηα 1, 2, 3, 4 θαη 5  ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 
έθπηωζεο ζηε κέζε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο αλά ηκήκα μερωξηζηά, όπωο απηέο δηακνξθώλνληαη από 
ην Παξαηεξεηήξην ηηκώλ πγξώλ θαπζίκωλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 
Αληαγωληζηηθόηεηαο γηα ην Ννκό Πηεξίαο ή ηνλ αξκόδην θνξέα όπωο ηζρύεη θάζε θνξά 
ζύκθωλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη γηα ην ηκήκα 6 ε ρακειόηεξή ηηκή. Ο 
πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ 3.073.739,28€ (με ηον Φ.Π.Α.) (1.024.579,76€ 
για ηο 2023, 1.024.579,76€ για ηο 2024 και 1.024.579,76€ για ηο 2025(δικαίωμα 
προαίρεζης))  (Ήηνη γηα ηα έηε 2023 θαη 2024 : πεηξέιαην ζέξκαλζεο 540.000 ιίηξα 
πξνϋπνινγηζκνύ 693.900,00€ πιένλ Φ.Π.Α, πεηξέιαην θίλεζεο 420.000 ιίηξα πξνϋπνινγηζκνύ 
695.940,00€ πιένλ Φ.Π.Α, βελδίλε ακόιπβδε 82.000 ιίηξα πξνϋπνινγηζκνύ 157.358,00€ πιένλ 
Φ.Π.Α θαη ειαηνιηπαληηθά 24.900 ιίηξα πξνϋπνινγηζκνύ 105.350€  πιένλ Φ.Π.Α θαη γηα ην έηνο 
2025 (δηθαίωκα πξναίξεζεο) : πεηξέιαην ζέξκαλζεο 270.000 ιίηξα πξνϋπνινγηζκνύ 346.950€ 
πιένλ Φ.Π.Α, πεηξέιαην θίλεζεο 210.000 ιίηξα πξνϋπνινγηζκνύ 347.970,00€ πιένλ Φ.Π.Α, 
βελδίλε ακόιπβδε 41.000 ιίηξα πξνϋπνινγηζκνύ 78.679,00€ πιένλ Φ.Π.Α θαη ειαηνιηπαληηθά 
12.450 ιίηξα πξνϋπνινγηζκνύ 52.675,00€  πιένλ Φ.Π.Α). 
        Ο δηαγωληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Εζληθνύ 
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ (ΕΗΔΗ) κέζω ηεο δηαδηθηπαθήο 
πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο.  
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 25ε επηεκβξίνπ έηνπο 2022. 
Σν άλνηγκα ηωλ πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 26-9-2022.  
Κάζε δηαγωληδόκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγωληζκό ππνβάιινληαο πξνζθνξά γηα 
ην ζύλνιν ηωλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ θάζε ηκήκαηνο είηε ζε έλα ή ζε πεξηζζόηεξα ή ζε 
όια ηα ηκήκαηα όπωο απηά νξίδνληαη ζηελ 22/2022 κειέηε.  
Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγωληζκό εθ κέξνπο ηωλ δηαγωληδόκελωλ νξίδεηαη ζην 
πνζό ηωλ  8.265,00 € γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο ή 1.607,00€ γηα ην 1ν ηκήκα , 
964,00€ γηα ην 2ν ηκήκα , 900,00€ γηα ην 3ν ηκήκα, 3.480,00€ γηα ην 4ν ηκήκα, 787,00€ γηα 
ην 5ν ηκήκα θαη 527,00€ γηα ην 6ν ηκήκα. 
          Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη θαηά 
ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ ΔΙΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ, νδόο Αγίνπ 
Νηθνιάνπ 15 Ληηόρωξν ζηα ηειέθωλα 2352350155 θαη 2352350148, Γξαθείν πξνκεζεηώλ, 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ www.dion-olympos.gr όπνπ ζα παξέρεηαη ειεύζεξε, άκεζε θαη 
πιήξεο πξόζβαζε ζηε πγγξαθή Τπνρξεώζεωλ θαη ηα ινηπά ηεύρε ηνπ παξόληνο 
δηαγωληζκνύ θαζώο επίζεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΕΗΔΗ www.promitheus.gov.gr 
Η ζρεηηθή αλαθνίλωζε ζηάιζεθε ειεθηξνληθά γηα δεκνζίεπζε ζηελ ππεξεζία ηωλ 
επίζεκωλ εθδόζεωλ ηωλ Επξωπαϊθώλ Κνηλνηήηωλ ζηηο 18-8-2022  
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