
 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 24εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.082/2019 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Θαζνξηζκόο όξωλ αλνηρηνύ δηεζλνύο Ζιεθηξνληθνύ δηαγωληζκνύ γηα «Πξνκήζεηα 
θαπζίκωλ Γήκνπ Βηζαιηίαο γηα ηα έηε 2020-2022» κε εθηηκώκελε αμία 670.091,13€ 

ρωξίο ΦΠΑ  
ηε Ληγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 20ε-επηεκβξίνπ-2019 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 13.30κκ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.10396/13-
09-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ έμη(6) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΖΚΑΡΥΟ  
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ  
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

 

ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
  
 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά 

 

Ο Π ξό ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν ύκε λ ν ο  η ν  8 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
Κε ην άξζξν 4 ηεο από 12-12-2012 Πξάμεο Λνκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΘ ηεύρνο Α΄240), 

πνπ θπξώζεθε κε ην Λ.4111/2013(ΦΔΘ ηεύρνο Α΄ 18) νξίδνληαη ηα εμήο: 
«1. Ζ δηαδηθαζία αλάδεημεο πξνκεζεπηώλ-ρνξεγεηώλ, γηα πξνκήζεηεο α. ηξνθίκσλ, β. ινηπώλ 

αλαιώζηκσλ εηδώλ παληνπσιείνπ θαζώο θαη παξόρσλ ησλ ζρεηηθώλ ππεξεζηώλ, γ.πεηξειαηνεηδώλ θαη 
δ. θαξκάθσλ θαη αλαιώζηκνπ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Γήκσλ, ησλ Ηδξπκάησλ θαη 
όισλ ησλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ, πξαγκαηνπνηείηαη εθεμήο από ηνπο νηθείνπο Γήκνπο. Θάζε γεληθή 
ή εηδηθή δηάηαμε πνπ αληηηίζεηαη ζην παξόλ θαηαξγείηαη. 

2. Οη αλσηέξσ πξνκήζεηεο πξαγκαηνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ Λ. 4412/2016. 

3. Ζ δηαδηθαζία αλάδεημεο πξνκεζεπηώλ-ρνξεγεηώλ, γηα πξνκήζεηεο ησλ εηδώλ ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξόληνο, γηα ηηο αλάγθεο ησλ πεξηθεξεηώλ, ησλ ηδξπκάησλ θαη ησλ λνκηθώλ ηνπο 
πξνζώπσλ πξαγκαηνπνηείηαη εθεμήο από ηηο νηθείεο πεξηθέξεηεο. Θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ 
αληηηίζεηαη ζην παξόλ, θαηαξγείηαη. 

4. ύλδεζκνη ΟΣΑ α΄ θαη β΄βαζκνύ κπνξνύλ λα πξνκεζεύνληαη, γηα ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο, ηα 
είδε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξόληνο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αλάδεημεο πξνκεζεπηώλ-ρνξεγεηώλ 
νηνπδήπνηε εθ ησλ δήκσλ ή πεξηθεξεηώλ πνπ ηνπο έρνπλ ζπζηήζεη ή ζπκκεηέρνπλ ζε απηνύο, έπεηηα 
από αίηεζή ηνπο θαη απόθαζε ησλ νηθείσλ δεκνηηθώλ ή πεξηθεξεηαθώλ ζπκβνπιίσλ. 

5. Γηαγσληζκνί αλάδεημεο πξνκεζεπηώλ-ρνξεγεηώλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ παξόληνο, γηα 
ηνπο νπνίνπο έρεη δεκνζηεπζεί δηαθήξπμε ή έρεη ππνγξαθεί ζύκβαζε θαηόπηλ δηαγσληζκνύ ή άιινπ 
λόκηκνπ ηξόπνπ, ή έρεη ρνξεγεζεί ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε πξνο δηελέξγεηα ησλ αλσηέξσ, πξηλ ηελ 
ηζρύ ηνπ παξόληνο, ζεσξνύληαη λόκηκεο θαη εθηεινύληαη κε ηνπο όξνπο απηώλ, αλεμάξηεηα από ην 
όξγαλν πνπ ηηο ππέγξαςε». 

Ζ πξνεγνύκελε ζύκβαζε ιήγεη ηελ 31-01-2020. 

Κε ηελ από 30/7/2019 κειέηε πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη αθνξά ηελ 
«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα 24κήλεο (έηε 2020-2022)» γηα ην Γήκν θαη ηα Λνκηθά Πξόζσπα απηνύ κε 
ρξεκαηνδόηεζε από ηδίνπο πόξνπο 

Ζ ηερληθή ππεξεζία ζπλέηαμε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο θαη ην ζρέδην ηεο 
δηαθήξπμεο ηνπ αλνηθηνύ δηεζλνύο δηαγσληζκνύ. Κε ηελ απόθαζε καο θαινύκαζηε λα απνθαζίζνπκε 
γηα ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, λα θαζνξίζνπκε ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο θαη ηνπ όξνπο 
ηνπ δηαγσληζκνύ απηνύ. Οη όξνη ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη απηνί πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ από 
30/7/2019 ζρεηηθή κειέηε θαη ζην ζρέδην Γηαθήξπμεο πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζηα θνκκάηηα ηεο 
απόθαζεο απηήο. Ζ παξνύζα κειέηε ζπληάρζεθε κε βάζε ηα αηηήκαηα πνπ ππέβαιαλ νη ππεξεζίεο 
ηνπ Γήκνπ θαη ηα Λνκηθά Πξόζσπα. Ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ε ελδεηθηηθή πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε 
είλαη άλσ ηνπ πνζνύ ησλ 221.000€ (πιένλ Φ.Π.Α.) ν δηαγσληζκόο ζα είλαη Ζιεθηξνληθόο Αλνηρηόο 
Γηεζλήο. 

Ζ πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Λ.4412/2016, ηελ 
αξηζκ.3/2013 εγθύθιην ηνπ Τπ.Δο. θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ.4 ηεο από 12-12-2012 πξάμε 

  

ΑΔΑ: ΨΙΗ6Ω9Β-Ο3Υ



 

λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ (ΦΔΘ η.Α‟ 240) πνπ θπξώζεθε κε ην Λ.4111/2013, όπσο ηξνπνπνηήζεθε 
κε ην Λ.4257/2016. 

Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο  είλαη ε πξνκήζεηα Πεηξειαίνπ θίλεζεο, Πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, 
Βελδίλεο ακόιπβδεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε θίλεζε ησλ νρεκάησλ, ηε ιεηηνπξγία ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ηε ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ: 
1. Σνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο 

2. Σεο Θνηλσθεινύο επηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο 
3. Σεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Άξδεπζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο (Γ.Δ.Τ.Α.Β.) 
4. Σνπ Γεκνηηθνύ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Παηδείαο Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ Γήκνπ 

Βηζαιηίαο (ΓΖΘΘΠΠΠΑ) 
5. Σεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α΄Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο 
6. Σεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β΄Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο 

Ζ θαηαλνκή ηεο δαπάλεο αλά δεκνηηθή ελόηεηα είλαη: 
ΣΚΖΚΑ 1 : «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΤΗΚΩΛ ΓΗΑ ΣΖ Γ.Δ. ΒΗΑΙΣΗΑ», εθηηκώκελεο αμίαο 72.186,94€ πιένλ ΦΠΑ  
ΣΚΖΚΑ 2 : «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΤΗΚΩΛ ΓΗΑ ΣΖ Γ.Δ. ΛΗΓΡΗΣΑ», εθηηκώκελεο αμίαο 455.180,16€ πιένλ ΦΠΑ 
ΣΚΖΚΑ 3 : «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΤΗΚΩΛ ΓΗΑ ΣΖ Γ.Δ. ΑΥΗΛΟΤ», εθηηκώκελεο αμίαο 56.807,26€ πιένλ ΦΠΑ  

ΣΚΖΚΑ 4 : «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΤΗΚΩΛ ΓΗΑ ΣΖ Γ.Δ. ΣΡΑΓΗΙΟΤ», εθηηκώκελεο αμίαο 85.916,77€ πιένλ ΦΠΑ 
Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη  ζε 24κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο δίδεηαη ζηελ 

από 30/7/2019  Κειέηε ηεο Τπεξεζίαο.  
Ζ ζύκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο, βάζεη ηεο ηηκήο, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.4.4 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο δηέπνληαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 

εμνπζηνδόηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, όπσο ηζρύνπλ θαη ηδίσο: 
 ηνπ λ.4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» θαη ησλ ηξνπνπνηήζεώλ ηνπ 
 ηνπ λ.4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
 ηνπ λ.4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Θαηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Λνκηθώλ Πξνζώπσλ θαη 

Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 
θαη εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ.Ε ηνπ Λ.4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 
16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Λόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην» 
 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκόο ησλ 

κειώλ ηνπο κε θιήξσζε», 
 ηνπ λ.4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Θεληξηθνύ 

Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  
 ηνπ λ.3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 

θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο 
δηαηάμεηο”, 

 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απόθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ 
 ηνπ λ.3548/2007 (Α‟ 68) «Θαηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό 

Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   
 ηνπ λ.2859/2000 (Α‟ 248) «Θύξσζε Θώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  
 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ 

άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 
 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  
 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  
 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο” 
 ηνπ π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Θαλνληζκόο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ ελώπησλ ηεο Α.Δ.Π.Π.ηεο κε αξ. 

57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ 
ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖ) 
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Σερληθέο 
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(Δ..Ζ.ΓΖ..)»,  

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λόκσλ εθδνζεηζώλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ, ησλ ινηπώλ δηαηάμεσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο παξνύζαο,  θαζώο θαη ηνπ 
ζπλόινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνύ, εξγαηηθνύ, θνηλσληθνύ, πεξηβαιινληηθνύ θαη θνξνινγηθνύ δηθαίνπ 
πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 ηελ κε αξηζκό 67/2019 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο 
Απνρέηεπζεο „Αξδεπζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο Γ.Δ.Τ.Α.Β. πεξί έγθξηζεο ηεο δηελέξγεηαο πξνκήζεηαο από ην Γήκν .   

 ηελ κε αξηζκό 45/2019 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ 
Βηζαιηίαο πεξί έγθξηζεο ηεο δηελέξγεηαο πξνκήζεηαο από ην Γήκν. 
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 ηελ κε αξηζκό 59/2019 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Θέληξνπ Θνηλσληθήο 
Πξνζηαζίαο-Παηδείαο-Πνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ Γήκνπ Βηζαιηίαο πεξί έγθξηζεο ηεο δηελέξγεηαο πξνκήζεηαο 
από ην Γήκν. 

 ηελ κε αξηζκό 22/2019 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ρνιείσλ 
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο πεξί έγθξηζεο ηεο δηελέξγεηαο πξνκήζεηαο από ην Γήκν. 

  ηελ κε αξηζκό 23/2019 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ρνιείσλ 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο πεξί έγθξηζεο ηεο δηελέξγεηαο πξνκήζεηαο από ην Γήκν. 

 ηελ από 30/7/2019 κειέηε πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη αθνξά ηελ «Πξνκήζεηα 
θαπζίκσλ γηα 24κήλεο (έηε 2020-2022)» γηα ην Γήκν θαη ηα Λνκηθά Πξόζσπα απηνύ. 

 ηελ κε αξηζκό …………..απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε  ε ζρεηηθή κειέηε ηνπ Γήκνπ, 
θαζνξίζηεθε ν ηξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο. 

Ζ ΟΔ αθνύ άθνπζε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηηο ζέζεηο ησλ κειώλ ηεο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δγθξίλεη ηε πξνθήξπμε Αλνηρηνύ Γηεζλή Ζιεθηξνληθνύ Γηαγωληζκνύ γηα επηινγή 

αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα «Πξνκήζεηα θαπζίκωλ Γήκνπ Βηζαιηίαο γηα ηα έηε 2020-

2022» κε εθηηκώκελε αμία 670.091,13€ ρωξίο ΦΠΑ, γηα ηελ νπνία ζπληάρζεθε ε από 
30/7/2019 κειέηε από ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

Ζ πξνεγνύκελε ζύκβαζε ιήγεη ηελ 31-01-2020. 

Ζ πξνκήζεηα ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο από 30/7/2019 ζρεηηθήο 
κειέηεο πξνκεζεηώλ (θαη ηνπ ζρεδίνπ Γηαθήξπμεο). 

Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο  είλαη ε πξνκήζεηα Πεηξειαίνπ θίλεζεο, Πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο, Βελδίλεο ακόιπβδεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε θίλεζε ησλ νρεκάησλ, ηε 
ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηε ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ: 

1. Σνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο 

2. Σεο Θνηλσθεινύο επηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο 

3. Σεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Άξδεπζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο 
(Γ.Δ.Τ.Α.Β.) 

4. Σνπ Γεκνηηθνύ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Παηδείαο Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 

Γήκνπ Βηζαιηίαο (ΓΖΘΘΠΠΠΑ) 
5. Σεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α΄Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο 

6. Σεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β΄Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο 

Ζ θαηαλνκή ηεο δαπάλεο αλά δεκνηηθή ελόηεηα είλαη: 
ΣΚΖΚΑ 1 : «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΤΗΚΩΛ ΓΗΑ ΣΖ Γ.Δ. ΒΗΑΙΣΗΑ», εθηηκώκελεο αμίαο 72.186,94€ πιένλ ΦΠΑ  
ΣΚΖΚΑ 2 : «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΤΗΚΩΛ ΓΗΑ ΣΖ Γ.Δ. ΛΗΓΡΗΣΑ», εθηηκώκελεο αμίαο 455.180,16€ πιένλ ΦΠΑ 
ΣΚΖΚΑ 3 : «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΤΗΚΩΛ ΓΗΑ ΣΖ Γ.Δ. ΑΥΗΛΟΤ», εθηηκώκελεο αμίαο 56.807,26€ πιένλ ΦΠΑ  
ΣΚΖΚΑ 4 : «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΤΗΚΩΛ ΓΗΑ ΣΖ Γ.Δ. ΣΡΑΓΗΙΟΤ», εθηηκώκελεο αμίαο 85.916,77€ πιένλ ΦΠΑ 

Οη θσδηθνί ησλ πξνϋπνινγηζκώλ πνπ ζα βαξύλνπλ ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα είλαη αλά 
Φνξέα νη εμήο: 

ΦΟΡΕΑ/ΔΗΜΟ 
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΩΠΑ ΣΙΣΛΟ ΚΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΣΟ ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΔΗΜΟ ΒΙΑΛΣΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΦΩΣΙΜΟ 

10.6643.01 2020 27.183,00 

10.6643.01 2021 28.249,00 

10.6643.01 2022 6.929,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΗ 
ΜΕΣΑΦ.ΜΕΩΝ (ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΗ) 

30.6641.01 
2020 

48.780,46 

20.6641.01 69.966,74 

30.6641.01 
2021 

54.280,48 

20.6641.01 92.423,52 

30.6641.01 
2022 

4.736,74 
20.6641.01 8.065,26 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΗ 
ΜΕΣΑΦ.ΜΕΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΤΒΔΗ) 

30.6641.01 2020 10.894,20 

30.6641.01 2021 10.894,20 

30.6641.01 2022 2.601,60 

ΔΕΤΑΒ 

ΚΑΤΙΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΗ-
ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ 

64-08-00-0077 2020 5.330,00 

64-08-00-0077 2021 5.330,00 

64-08-00-0077 2022 2.132,00 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ 
& ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ 

25-02-00-0001 2020 48.440,00 

25-02-00-0001 2021 48.440,00 
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25-02-00-0001 2022 1.799,20 

ΚΑΤΙΜΑ ΚΙΝΗΗ-ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΤΒΔΗ 

64-00-00-0057 2020 9.756,00 

64-00-00-0057 2021 9.756,00 

64-00-00-0057 2022 813,00 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

ΚΑΤΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΛΙΚΑ 
ΘΕΡΜΑΝΗ 

15.6643.01 2020 12.792,00 

15.6643.01 2021 14.924,00 

15.6643.01 2022 2.132,00 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ ΓΙΑ 
ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΑ 

15.6641.01 2020 19.791,20 

15.6641.01 2021 21.590,40 

15.6641.01 2022 1.799,20 

ΕΞΟΔΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΙΜΑ 
ΚΙΝΗΗ (Β...) 

15.6422.01 2020 8.943,00 

15.6422.01 2021 9.756,00 

15.6422.01 2022 813,00 

ΔΗΚΚΠΠΠΑ 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ 

10.6643.01 2020 2.665,00 

10.6643.01 2021 3.198,00 
10.6643.01 2022 533,00 

10.6643.02 2020 3.411,20 

10.6643.02 2021 4.264,00 

10.6643.02 2022 852,80 

15.6643 2020 19.188,00 

15.6643 2021 22.386,00 

15.6643 2022 2.665,00 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 
(ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ) 

10.6644 2020 1.799,20 

10.6644 2021 2.076,00 

10.6644 2022 276,80 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 
(ΒΕΝΖΙΝΗ) 

10.6644 2020 569,10 

10.6644 2021 650,40 

10.6644 2022 81,30 

ΧΟΛ.ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΠ/ΜΟ 2020 31.980,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΠ/ΜΟ 2021 42.640,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΠ/ΜΟ 2022 12.792,00 

ΧΟΛ.ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΠ/ΜΟ 2020 35.178,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΠ/ΜΟ 2021 43.706,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΠ/ΜΟ 2022 10.660,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 830.913,00 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα νξηζζεί κε ηελ δηαθήξπμε ηνπ 
Γεκάξρνπ. 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 82/2019 
Ο Πρόεδροσ        Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 
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