
 

 
 
 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4/2020 

για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας καυσίμων κίνησης για   τις   Δομές φιλοξενίας  

ασυνόδευτων  ανηλίκων  της  ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική  Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη 

Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες, Πυλαίας), στην 

Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) και στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας της ΑΡΣΙΣ – 

Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) για το έτος 2020, με εκτιμώμενη 

αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 23.818,53 € χωρίς Φ.Π.Α. και 29.535,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. 

CPV  09132100-4 αμόλυβδη βενζίνη  ,  09134100-8  πετρέλαιο ντίζελ 

 

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική 

Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει: δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη 

αναδόχου προμήθειας καυσίμων κίνησης για   τις   Δομές φιλοξενίας  ασυνόδευτων  ανηλίκων  

της  ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική  Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές 

Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες, Πυλαίας), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) και στη 

Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 

(Κ.Ο.Υ.Ν.) για το έτος 2020. 

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», (ΚΩΔ. 

ΟΠΣ 5017544), για την περίοδο υλοποίησης από 1-1-2020 έως 31-12-2020 , η οποία έχει 

ενταχθεί στον ειδικό στόχο «Άσυλο» και στον  εθνικό στόχο « Υποδοχή / Άσυλο» του Ε.Π. 

Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με την με αρ. πρωτ. 2855/φ.38/28-11-2019 2η 

Τροποποιητική Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και έχει λάβει 

κωδ. MIS 2018ΣΕ71920006 ΚΑΙ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου 

Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.  

Η προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV  09132100-4 αμόλυβδη βενζίνη,  09134100-8  πετρέλαιο 

ντίζελ. 

 Η προμήθεια των ζητούμενων ειδών θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό  για το χρονικό 

διάστημα από την σύναψη της σύμβασης με τον /τους Ανάδοχο/ους έως 31-12-2020. 

 

 Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε ΤΜΗΜΑΤΑ και ΟΜΑΔΕΣ , σύμφωνα με τον 

 παρακάτω πίνακα : 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ΤΜΗΜΑ ΟΜΑΔΑ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΛΙΤΡΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ 1 

(ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

Α 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

1.750 1.935,48€ 2.400,00€ 

Β 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ 

ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95 

ΟΚΤΑΝΙΩΝ 

2.936 3.774,19€ 4.680,00€ 

ΤΜΗΜΑ 2 

(ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

Α 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

10.335 11.427,42€ 14.170,00€ 

ΤΜΗΜΑ 3 -ΦΡΙΞΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

 

Α 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

1.708 1.935,48€ 
 

2.400,00€ 

ΤΜΗΜΑ 4 - ΕΛΛΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Β 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ 

ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95 

ΟΚΤΑΝΙΩΝ 

1.474 1.935,48€ 2.400,00€ 

ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΛΑΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

Α 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

1.666 1.842,74€ 2.285,00€ 

ΤΜΗΜΑ 6 

(ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ 

ΒΟΛΟΥ) 

Α 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

425 483,87€ 600,00€ 

B 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ 

ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95 

ΟΚΤΑΝΙΩΝ 

366 483,87€ 600,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 23.818,53 29.535,00 



 

 
 

•  Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 23.818,53€ χωρίς 
Φ.Π.Α. ποσοστού 24%  και 29.535,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. 

• Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ και για μια ή 

περισσότερες ή όλες τις ΟΜΑΔΕΣ κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Προσφορά που υποβάλλεται για 

μέρος της προμήθειας της ΟΜΑΔΑΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

• Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει διακριτά  τα τμήματα  και τις 

ομάδες στον ίδιο ή σε διαφορετικούς προσφέροντες .  

• Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης για 

κάποια ΟΜΑΔΑ ή ΤΜΗΜΑ της παρούσας σύμβασης δεν κωλύει την πρόοδο του 

διαγωνισμού  για τα υπόλοιπα. 

• Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την  οριστική κατακύρωση της προμήθειας έως 

τις 31-12-2020, εκτός εάν η συμβατική αξία αναλωθεί νωρίτερα. Εάν η συμβατική αξία 

δεν αναλωθεί μέχρι 31-12-2020, η ΑΡΣΙΣ έχει  δικαίωμα μονομερούς παράτασης για 

τρεις (3) μήνες ακόμα, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και 

με τους ίδιους όρους..  

• Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και με κριτήριο 

το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε  μονάδες επί τοις εκατό (%) επί της 

νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης αντιστοιχου ΚΑΥΣΙΜΟΥ  κατά την 

ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα της 

ζητούμενης προμήθειας   για  κάθε ΤΜΗΜΑ και  κάθε ΕΙΔΟΣ  ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Το  ποσοστό  

έκπτωσης  μπορεί  να  είναι  και αρνητικό ,  χωρίς να υπερβαίνει το 5%. 

• Οι αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές , κατ’ εκτίμηση 

των αναγκών των Δομών της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία  δεν είναι υποχρεωμένη να 

καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών. Οι ποσότητες 

που θα παραγγελθούν τελικά για κάθε είδος θα προκύψουν από τις τρέχουσες ανάγκες 

των Δομών και η αξία τους δεν θα ξεπεράσει τις εξασφαλισμένες  πιστώσεις  της 

σύμβασης. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη 

εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή 

μικρότερη ποσότητα της ζητούμενης προμήθειας για κάθε ΟΜΑΔΑ ή ΤΜΗΜΑ σε 

ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της συνολικής προϋπολογιζόμενης 

αξίας του, μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας 

κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται 

προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

• Η προμήθεια των ειδών της σύμβασης θα γίνεται  τμηματικά , ανάλογα με τις ανάγκες 

των Δομών της ΑΡΣΙΣ ως Αναθέτουσας Αρχής . 

• Η παράδοση των καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη και 
υγραέριο κίνησης) θα γίνεται απευθείας στα οχήματα των Δομών της ΑΡΣΙΣ στο 
πρατήριο του αναδόχου ή σε συνεργαζόμενο πρατήριο , που θα υποδείξει ο ανάδοχος 



 

πριν την υπογραφή της σύμβασης. Το πρατήριο του αναδόχου ή το συνεργαζόμενο 
πρατήριο πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου ή/και των όμορων Δήμων,  
όπου εδρεύει η κάθε Δομή της ΑΡΣΙΣ.  

• Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται στις 24-01-2020 ημέρα Παρασκευή 

ώρα 9.00 π.μ. 

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 05-02-2020, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 16.00 μ.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας 

δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς. 

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί στις 11/02/2020, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 13.00 μ.μ . 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

12 μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους στο διαγωνισμό, 

δηλαδή έως 05-02-2021. 

• Ένσταση μπορεί να υποβληθεί κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το 

Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στην προαναφερθείσα 

διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (Εγνατία αριθ. 30 Θεσσαλονίκη ΤΚ 54625) και σε 

ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση www.arsis.gr 

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να 

επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 2316009357 κατά τις εργάσιμες μέρες 

και ώρες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση metoikos.procurement@gmail.com. 

 

ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

http://www.arsis.gr/
mailto:metoikos.procurement@gmail.com
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