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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ για την: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ» 
 

 Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα εκάστοτε 

διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσής των. 

 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.  

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας είναι 59.248,49 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

Α/Α 
Κωδικός 

Προϋπολογισμού 
Περιγραφή Είδος 

Ποσότητα 
(Λίτρο) 

Τιμή 
Μονάδος 

(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

Δαπάνη (€) 
Συνολική 

Δαπάνη με 
Φ.Π.Α. (€) 

1. 20.6641.000 

«Καύσιμα και 
λιπαντικά για 
κίνηση οχημάτων 
της 
διαχειριστικής 
ενότητας 
Φαρσάλων» 

Πετρέλαιο 
κίνησης 

13.850 
1,23 

€/λίτρο 
17.220,00 20.953,67 

2. 20.6641.001 

«Καύσιμα και 
λιπαντικά για 
κίνηση οχημάτων 
της 
διαχειριστικής 
ενότητας 
Ελασσόνας» 

Πετρέλαιο 
κίνησης 

14.500 
1,23 

€/λίτρο 
17.835,00 21.937,05 

3. 20.6641.002 

«Καύσιμα και 
λιπαντικά για 
κίνηση οχημάτων 
της 
διαχειριστικής 
ενότητας Αγιάς» 

Πετρέλαιο 
κίνησης 

8,500 
1,23 

€/λίτρο 
10.455,00 12.859,65 

4. 20.6643 
«Καύσιμα για 
θέρμανση και 
φωτισμό» 

Πετρέλαιο 
Θέρμανσης 

3.600 
0,79 

€/λίτρο 
2.844,00 3.498,.12 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 59.248,49 

 

Λάρισα, 28/07/2011 

Αριθ. Πρωτ.: 1…. 
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Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης θα γίνεται στο ΧΥΤΑ Ν. 

Λάρισας, που βρίσκεται στον Δήμο Τεμπών, στην περιοχή "Νταουσλάρ", θέση 

"Βροντερό" του Δημοτικού Διαμερίσματος Παραποτάμου του πρώην Δήμου 

Μακρυχωρίου του Νομού Λάρισας, 3 km περίπου ΒΔ του οικισμού Μαυρόλιθος ή 

Μικρόλιθος του Δ. Δ. Βρυοτόπου, και σε απόσταση περίπου 25 km από την πόλη 

της Λάρισας. 

Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης θα γίνεται με μέριμνα, μέσα 

εξοπλισμό και δαπάνη που θα βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή.  

Ειδικότερα, για το πετρέλαιο κίνησης ο εφοδιασμός των οχημάτων του Συνδέσμου, 

θα γίνεται υποχρεωτικά 3 φορές/εβδομάδα, κατά τις ώρες προσέλευσης ή 

αναχώρησης των οχημάτων μεταφοράς απορριμμάτων των ΣΜΑ Αγιάς, 

Ελασσόνας και Φαρσάλων. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Τμήματος Μελετών-Έργων της Δ/νσης 

Καθαριότητας Περιβάλλοντος του Δήμου Λαρισαίων, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΞ  ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ 

8Α, την Πέμπτη 18 Αυγούστου 2011 και από ώρα 9:30 π.μ.  (έναρξη) μέχρι 10:00 

π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), εκτός αν η επίδοση των προσφορών 

συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά από την ώρα αυτή. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς 

και ενώσεις προμηθευτών, εφόσον για αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 8 του Ε.Κ.Π - Ο.Τ.Α. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και πρέπει να έχει εξάμηνη 

τουλάχιστον ισχύ από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Επειδή ο 

διαγωνισμός αφορά σε διαφορετικά υλικά και επιτρέπεται από τη διακήρυξη η 

προσφορά μερικών από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η 

εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των 

προσφερόμενων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην 

αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από τη διακήρυξη και η 

κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της παρούσης και να 

προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού από τα γραφεία του Ενιαίου Συνδέσμου 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας επί της οδού 

Καλλιάρχου 17, τηλ.: 2410289229, fax: 2410-289.262, όλες τις εργάσιμες μέρες και 

ώρες.  

Αρμόδιοι υπάλληλοι: κα. Σβερώνη Ιωάννα (2410289262), καθώς και οι υπάλληλοι 

του Δήμου Λαρισαίων, Κυραμάς Γιώργος (2410680229) και Παπαχατζής Αλέξανδρος 

(2410680212). 

Τα τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, τεχνικές προδιαγραφές, κλπ.) χορηγούνται 

μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειάς του μερίμνη και δαπάνη των 

ενδιαφερομένων. 
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Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού την ανωτέρω ημερομηνία ή 

ακύρωσής του, χωρίς να τροποποιηθούν οι όροι της παρούσας διακήρυξης, αυτός 

θα διεξαχθεί στις 25 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη στον ίδιο τόπο και ώρα. 

 

 

 

 

  
 
 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 

 
 

ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΟΔΣΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 


