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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Δ.Ο.Υ. Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Ε’ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 26.09.2022 

Αριθ. Πρωτ.: 52910 

 

Θέμα: «Προμήθεια καυσίμων (Πετρέλαιο Θέρμανσης και Αμόλυβδη Βενζίνη) για τα κτίρια και τα 

υπηρεσιακά αυτοκίνητα των εννέα (9) Δ.Ο.Υ. νομού Θεσσαλονίκης, των δύο (2)  ΕΛ.ΚΕ. του Νομού 

Θεσσαλονίκης καθώς και του ΚΕΒΕΙΣ Θεσσαλονίκης για το έτος 2023» 

 

Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟŸΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), κάτω των ορίων, σε δύο (2) 

τμήματα, για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, ήτοι πετρελαίου θέρμανσης και 

αμόλυβδης βενζίνης, για τις ανάγκες των κτιρίων και των υπηρεσιακών οχημάτων των εννέα (9) Δ.Ο.Υ. 

νομού Θεσσαλονίκης, των δύο (2)  ΕΛ.ΚΕ. του Νομού Θεσσαλονίκης καθώς και του ΚΕΒΕΙΣ Θεσσαλονίκης 

για το έτος 2023, ως ακολούθως:  

 

ΤΜΗΜΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣ

ΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

 

Κωδικός 

CPV 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ  

ΛΙΤΡΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

(€/ΛΙΤΡΟ) 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

(ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ 

ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΜΟΝΟ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

(€/ΛΙΤΡΟ) ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

(ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ 

ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΜΟΝΟ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ (ΜΕ Φ.Π.Α.) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Α’ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

09135100

-5 
44.757,03 1,261 1,564 70.000,00 € 56.451,61 € 

Β’ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΒΕΝΖΙΝΗ 

09132100

-4 
4.177,54 1,544 1,915 8.000,00 € 6.451,61 € 

ΣΥΝΟΛΑ 78.000,00 € 62.903,22 € 

 

Σημειώνεται ότι οι ποσότητες και οι προϋπολογισθείσες αξίες κάθε τμήματος του διαγωνισμού μπορούν 

ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες και ανάγκες είτε να μειωθούν είτε να αυξηθούν, με μοναδικό 

περιορισμό ότι δεν μπορούν αθροιστικά να ξεπεράσουν τον συνολικό προϋπολογισμό τμήματος, ήτοι 

70.000,00 € (με Φ.Π.Α.) για το τμήμα Α’ και 8.000,00 € (με Φ.Π.Α.) για το τμήμα Β’. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση μεταστέγασης/συγχώνευσης ή αναδιάρθρωσης 

των υπηρεσιών της να μεταβάλει μονομερώς τους τόπους προμήθειας των υγρών καυσίμων, πάντοτε 

εντός των γεωγραφικών ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης, χωρίς καμία επιβάρυνση της ίδιας. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται είτε χρονικά, μέχρι 31/12/2023, είτε μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης 

πίστωσης για κάθε τμήμα, όποιο επέλθει πρώτο, με την επιφύλαξη των άρθρων 132 και 206 του 

Ν.4412/2016 και της παραγράφου 6.2 της παρούσας διακήρυξης.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης.  



ΑΔΑ: 9Γ2Χ46ΜΠ3Ζ-ΥΟΟ



 

Σελίδα 2 

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

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο 

χορηγήθηκε από έναν πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 

εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ της Επιτροπής και σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου της υπ'αριθμ. 

64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες). 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι η 30.09.2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 18.10.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Η 

διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr,  την 21.10.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της
.
 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 

(12) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε 

ποσό ίσο με το δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Νομαρχιακού Προϋπολογισμού Εξόδων της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Ειδικός Φορέας 1023-801-0322200, από τους ΑΛΕ: 2410302001 (Αγορές 

καυσίμων θέρμανσης) και 2410301001 (Αγορές καυσίμων κίνησης). 

Για τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1083008 ΕΞ 

2022/08.09.2022 «Έγκριση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Ε΄ Δ.Ο.Υ 

Θεσσαλονίκης, για το οικονομικό έτος 2022», η υπ’ αρ. πρωτ. 48662/09.09.2022 Απόφαση Έγκρισης 

Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΝ6Β46ΜΠ3Ζ-Μ2Ο, ΑΔΑΜ: 22REQ011229310) και η ΑΠ 

Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1089669 ΕΞ 2022 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών επί απόφασης πολυετούς έγκρισης στον Νομαρχιακό Προϋπολογισμό του Ειδικού Φορέα 

1023-801-0322200 και ΑΛΕ 2410302001 και ΑΛΕ 2410301001 (ΑΔΑ: Ψ4ΑΠ46ΜΠ3Ζ-9Υ3). 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό 

αύξοντα αριθμό 172206, στον δικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (diavgeia.gov.gr) και στην 

ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr). Πληροφορίες δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 

τηλέφωνο 2313331932 και στο e-mail: diataktis4215@n3.syzefxis.gov.gr. 

 Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

 

 ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 ΠΕ/Α ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 



ΑΔΑ: 9Γ2Χ46ΜΠ3Ζ-ΥΟΟ
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