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ΔΗΜΟΣΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 
ΤΔΡΕΤΗ-ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

ΠΑΡΣΗ 46  

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 24100   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Βαςιλειάδθσ Μιχαιλ 

ΣΗΛΕΦ:  2721063130 

FAX:2721063139 

Ε ΜΑΙL: mvas@deyakalamatas.gr 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  

Η ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΑΛΑΜΑΣΑ, προκθρφςςει ανοιχτό 
θλεκτρονικό διαγωνιςμό για τθν προμικεια «ΚΑΥΙΜΩΝ ΧΡΗΗ 2022-2023» με γενικό CPV 
09100000-0  (Καφςιμα) και επιμζρουσ 09134100-8 Πετρζλαιο κίνθςθσ, 09135100-5 Πετρζλαιο 
θζρμανςθσ, 09132100-4 Αμόλυβδθ βενηίνθ με κριτήριο κατακφρωςησ για την εκτζλεςη τησ 
προμήθειασ, την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά, μόνο βάςει τιμήσ, 
εφόςον το προςφερόμενο προϊόν πληροί τουσ όρουσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ,  
προχπολογιςμοφ 195.300,00€ πλζον ΦΠΑ για διάςτημα είκοςι τεςςάρων (24) μθνών.   

1. Η Χρθματοδότθςθ γίνεται από Ιδίουσ Πόρουσ τθσ Επιχείρθςθσ ςε βάροσ του ΚΑ:2503 για το 
πετρζλαιο κίνθςθσ και τθν αμόλυβδθ βενηίνθ και του ΚΑ: 6408  για το πετρζλαιο 
κζρμανςθσ, του προχπολογιςμοφ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. για το οικονομικό ζτοσ 2022-2023. Σο 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται αναλυτικά ςτθν Διακιρυξθ.  

2. Η Διακιρυξθ ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με το πρότυπο τεφχοσ διακιρυξθσ ανοικτισ 
διαδικαςίασ για τθ ςφναψθ θλεκτρονικϊν δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν (κάτω των 
ορίων) τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. 

3. Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr  του ςυςτιματοσ. 

4. Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο «θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί» τθσ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr, ςτο ΚΗΜΔΗ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΔΕΤΑ 
Καλαμάτασ, ςτθ διεφκυνςθ www.deyakalamatas.gr ►ΝΕΑ►Διαγωνιςμοί. Πλθροφορίεσ για 
το διαγωνιςμό: Βαςιλειάδθσ Μιχαιλ  27210 63130.  

5. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ ςε θλεκτρονικό φάκελο του 
υποςυςτιματοσ.  

6. Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 18 / 4 /2022, 
θμζρα ΔΕΤΣΕΡΑ και  ϊρα λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 12:00 μ.μ. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 

προςκομίηονται, ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν 

τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ 

Διακιρυξθσ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 
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7. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ζχουν οικονομικοί φορείσ ωσ φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά, ι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, οι οποίοι  ικανοποιοφν τα 
κριτιρια επιλογισ που αναφζρονται ςτθν Διακιρυξθ.  

8. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν ορίηεται ςε 9 μινεσ από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, άρκρο 2.4.5 τθσ διακιρυξθσ.   

9. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ φψουσ  
3.906,00€.  Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ 
μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ διακιρυξθσ, άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται. 

10. Σα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ διακιρυξθσ βαρφνουν τον ανάδοχο του ζργου. 

11. Προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργίασ του 
υποςυςτιματοσ «Επικοινωνία» τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
ΕΗΔΗ.  

 

12. Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τον Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΔΕΤΑΚ. 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. ΚΗΜΔΗ 
2. Ιςτοςελίδα τθσ ΔΕΤΑΚ 
3. Εφθμερίδεσ 

- Ημεριςια εφθμερίδα «Ελευκερία» 
- Ημεριςια εφθμερίδα «Θάρροσ»  
- Εβδομαδιαία εφθμερίδα «Ελευκερία τθσ Δευτζρασ»  

Με την παράκληςη να δημοςιεφςουν τη διακήρυξη το αργότερο μζχρι τισ 01 / 04 / 2022  και να μασ 

αποςταλοφν δφο αντίγραφα του φφλλου τησ εφημερίδασ.  

 

 

Εςωτερική διανομή  

1.  Σμ. Προμθκειϊν 

2.  Επιτροπι διαγωνιςμοφ  

3.  Γραμματεία (Αρχείο). 
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