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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας προκηρύσσει ανοικτό  ηλεκτρονικό διαγωνισμό  

με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών καυσίμων για την 

κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας  Καρδίτσας για τη χρονική περίοδο 

2021-2022, με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση επί τοις % επί της 

νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του. 

Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 213.037,598 € άνευ Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένου του 

δικαιώματος προαίρεσης (15%).  

Οι συνολικές υπό προμήθεια ποσότητες ανέρχονται σε 80.000,00 lt πετρελαίου θέρμανσης, 

98.000,00lt πετρελαίου κίνησης και  30.000,00t βενζίνης αμόλυβδης (συμπεριλαμβανομένου του 

δικαιώματος προαίρεσης 15%).  

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 (α.α. ηλ. Διαγωνισμού : 144000). 

Η ημερομηνία ανάρτησης και έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στη 

Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. είναι η  Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021. 

Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η: 

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021  και ώρα :15.00 μ.μ. 

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η:  

Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021και ώρα :10.00 π.μ. 

 

 Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 1) όλα τα φυσικά πρόσωπα 2) όλα τα νομικά πρόσωπα 3) 

συνεταιρισμοί  και 4) ενώσεις και κοινοπραξίες προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

της προμήθειας υγρών καυσίμων. 

Η γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική. 

http://www.thessaly.gov.gr/
mailto:v.mpairami@thessaly.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 9ΒΤΠ7ΛΡ-Χ3Ξ





Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ή και για μέρος της προμήθειας, 

σύμφωνα με την κατανομή που διατίθεται στην Διακήρυξη. 

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από την ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης  και για ένα (1) 

έτος. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αναλογούσης προϋπολογισθείσας 

δαπάνης εκτός ΦΠΑ για το σύνολο, το τμήμα ή τα τμήματα που υποβάλλεται η προσφορά. 

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - 

Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) 

ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημέρας αποσφράγισης των προσφορών του 

Διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - www.promitheus.gov.gr ). 

Το πλήρες τεύχος και τα παραρτήματα της υπ. αριθμ. 01/2020 Διακήρυξης διατίθενται ηλεκτρονικά 

στη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr (σύνδεσμος «Εφημερίδα της 

Υπηρεσίας / Διακηρύξεις» ), στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr), στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr ) για την ελεύθερη, άμεση 

και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.:2411350137,  αρμόδια 

υπάλληλος κ. Βασιλική Μπαΐράμη στο τμήμα Προμηθειών, διεύθυνση Κουμουνδούρου 29 (Κτίριο 

Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - Περιφέρειας Θεσσαλίας, τρίτος όροφος, Γραφείο 12, ΤΚ 43132, 

Καρδίτσα). 

 

 

 

 

Καρδίτσα,  29/11/2021 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΡΧΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
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