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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

  
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία Επικοινωνίας 
Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Σαμοθράκης 
Ταχυδρομική Διεύθυνση : Χωρα Σαμοθράκης 68002 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : dim@samothraki.gr 
Δ/νση στο διαδίκτυο : www.samothraki.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες : Καπετανίδου Στυλιανή 
Τηλέφωνο : 2551042195  Fax : 2551041641 
Κωδικός NUTS : EL 511 
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, 
χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.samothraki.gr) 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα 
παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας . 
 
3. Κωδικός CPV : 09135100-5, 09132100-4, 09134200-9  
4. Τόπος εκτέλεσης : Σαμοθράκη Ν. Έβρου 
 
5. Τίτλος Έργου : «Προμήθεια υγρών καυσίμων για το Δήμο Σαμοθράκης και για τα 
Νομικά του Πρόσωπα» 
 
Σύντομη Περιγραφή :  
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια καυσίμων που απαιτούνται για τη κίνηση 
των οχημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων καθώς και όλων γενικά των αναγκών 
του Δήμου Σαμοθράκης και των Νομικών του Προσώπων   για το έτος 2021. 
Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, 
όπως αυτές καθορίζονται στην μελέτη με αρίθμ. 2/2021 που συντάχθηκε από το 
Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Σαμοθράκης.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
 

Σαμοθράκη   

Αρ. Πρωτ. : 878/26-2-2021 
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Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται 
στην ομάδα ή τις ομάδες για τις οποίες συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος.  
 

6. Εκτιμώμενη συνολική αξία : Αξία 80.332,40 χωρίς Φ.Π.Α. Ευρώ. 
 
7. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προφορές. 
 
8. Διάρκεια Σύμβασης : Η σύμβαση ισχύει μέχρι να εξαντληθεί το συμβατικό 
οικονομικό ποσό της σύμβασης ή να αναλωθούν οι ποσότητες (φυσικό ή οικονομικό 
αντικείμενο) της αρίθμ. 2/2021 μελέτης και τίθεται εν ισύ κατόπιν υπογραφής του 
σχετικού συμφωνητικού. 
 
9. Προϋποθέσεις συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2.  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. 
3.   Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  
τα  μέλη  της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 

10. Λόγοι αποκλεισμού : Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.3 της Διακήρυξης 
 
11. Κριτήρια επιλογής : Σύμφωνα με τα άρθρα από 2.2.4. έως 2.2.9.1. της 
Διακήρυξης  
 
12. Εγγύηση συμμετοχής : Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 
(προσφέροντες εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 1% επί 
της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά ομάδα ειδών για το οποίο κατατίθεται 
προσφορά, χωρίς  ΦΠΑ. 
 
Αναλυτικά τα απαιτούμενα ποσά της εγγύησης συμμετοχής ανά είδος συμμετοχής 
έχουν ως ακολούθως: 
ΟΜΑΔΑ Α - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ = Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή ομάδας :   651,70€ (65.170,40*1%) 
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OΜΑΔΑ Β -  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ = Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή 
ομάδας :  72,20 € (7.220,00*1%) 
 
ΟΜΑΔΑ Γ  -ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ  ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ = Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή 
ομάδας : 79,42 € (7.942,00*1%) 
 

13. Η Σύμβαση  υποδιαιρείται ως εξής:   

Α/Α Περιγραφή Τμημάτων 
Εκτιμώμενο 
Ποσό 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 

1 
Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου 
θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης 
αμόλυβδης) του Δήμου Σαμοθράκης έτους 2021  

65.170,40 

2 

Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου 
θέρμανσης) του Νομικού Προσώπου Σχολική 
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Σαμοθράκης  ετών 2019-2020 

7.220,00 

3 

Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου 
θέρμανσης) του Νομικού Προσώπου Σχολική 
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Σαμοθράκης  ετών 2019-2020 

7.942,00   

 
14. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης : με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο 
ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό %  επί  της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής  λιανικής 
πώλησης των καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) για 
την νήσο Σαμοθράκη, προσδιορισμένη από το Παρατηρητηρίων Τιμών Υγρών Καυσίμων του 
Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης,  την ημέρα παράδοσης αυτού, (πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής). 

 
15. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών : 
16/03/2021  και ώρα 15.00μμ. 
 
16. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
ορίζεται η 19/03/2021 και ώρα 11.00. 
 
17. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους 
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας 
διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η 
πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση 
δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι 
οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή . 
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18. Χρόνος ισχύος Προσφορών : Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και 
δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 ημερών από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί σύμφωνα 
με τα ορισμένα στο άρθρο 72 παρ.1 του ν.4412/2016 και το άρθρο 2.2.2. της 
διακήρυξης. 
 
19. Γίνεται δεκτή μόνο η ηλεκτρονική υποβολή Προσφορών . 
 
20. Χρηματοδότηση :  
Η εκτιμώμενη αξία του συμβατικού αντικειμένου  είναι ενενήντα εννέα χιλιάδες 
εξακόσια δώδεκα ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά (99.612,18 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% και αναλύεται ως εξής: 
 
-Για τον Δήμο Σαμοθράκης: 80.811,30 €, 
-Για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαμοθράκης: 8.952,80 €, 
-Για την  Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου –Λυκείου Δήμου Σαμοθράκης: 9.848,08 €, 
και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους, βαρύνοντας τον προϋπολογισμό του Δήμου 
Σαμοθράκης και τα  Νομικά πρόσωπα-Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης και 
Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου-Λυκείου για το οικονομικό έτος 2021 
 

21. Δημοσιεύσεις : Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στον τύπο. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ 
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