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ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση «προμήθειας Υγρών καυσίμων για τον Δήμο 
Δίου Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων» 
 
Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Δίου – Ολύμπου θα διενεργήσει με 
απευθείας ανάθεση λόγω του κατ΄ επείγοντος  την προμήθεια υγρών 
καυσίμων  που περιγράφεται στους  παρακάτω πίνακες σύμφωνα με την 
103/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (σχετ. η 17/2015 μελέτη της 
Τ.Υ.) 

1η  ΟΜΑΔΑ 

 Τα υπό προμήθεια είδη, σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη και η δαπάνη 
για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων της  Δημοτικής Κοινωφελής 
Επιχείρησης του Δήμου Δίου - Ολύμπου  (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΟ.) του Δήμου Δίου - 
Ολύμπου, στην οποία θα γίνεται η χρέωση, έχει ως εξής: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα  
(ΛΙΤΡΑ)  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ €  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ € 

2 Βενζίνη Αμόλυβδη   1.500 1,28 1.920,00 

ΣΥΝΟΛΟ    1.920,00 

ΦΠΑ 23%       441,60 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    2.361,60 

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων του 
Δήμου Δίου - Ολύμπου  

 

 

 

 

 

 



2η   ΟΜΑΔΑ 

 Τα υπό προμήθεια είδη, σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη και η δαπάνη 
για τις ανάγκες  κίνησης των οχημάτων της  Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου του 
Δήμου Δίου - Ολύμπου, στον οποίο θα γίνεται η χρέωση, έχει ως εξής: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα  
(ΛΙΤΡΑ)  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ €  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ € 

1 Πετρέλαιο κίνησης 12.000 1,05 12.600,00 

2 Βενζίνη Αμόλυβδη 5.000 1,28 6.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ    19.000,00 

ΦΠΑ 23%    4.370,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    23.370,00 

 

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων του 
Δήμου Δίου Ολύμπου. 

3η   ΟΜΑΔΑ 

 Τα υπό προμήθεια είδη, σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη και η δαπάνη 
για τις ανάγκες  κίνησης των οχημάτων της  Δ.Ε. Λιτοχώρου του Δήμου Δίου 
- Ολύμπου, στον οποίο θα γίνεται η χρέωση, έχει ως εξής: 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα  
(ΛΙΤΡΑ)  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ €  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ € 

1 Πετρέλαιο κίνησης 28.000 1,05 29.400,00 

2 Βενζίνη Αμόλυβδη 5.000 1,28 6.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ    35.800,00 

ΦΠΑ 23%    8.234,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    44.034,00 

 

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων του 
Δήμου Δίου Ολύμπου. 

4η   ΟΜΑΔΑ 

 Τα υπό προμήθεια είδη, σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη και η δαπάνη 
για τις ανάγκες  κίνησης των οχημάτων της  Δ.Ε. Δίου του Δήμου Δίου - 
Ολύμπου, στον οποίο θα γίνεται η χρέωση, έχει ως εξής: 
 
 
 



Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα  
(ΛΙΤΡΑ)  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ €  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ € 

1 Πετρέλαιο κίνησης 20.000 1,05 21.000,00 

2 Βενζίνη Αμόλυβδη 8.000 1,28 10.240,00 

ΣΥΝΟΛΟ    31.185,20 

ΦΠΑ 23%    7.185,20 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    38.425,20 

 

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων του 
Δήμου Δίου Ολύμπου. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαδικασία υποβάλλοντας 
προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε ομάδας είτε σε μία 
ή σε περισσότερες ομάδες όπως αυτές ορίζονται ανωτέρω .Σε κάθε 
περίπτωση η προμήθεια θα γίνεται μόνο εντός των ορίων του Δήμου όπως 
προσδιορίζονται ανωτέρω. 
 
 
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 02-6-2015 ημέρα Τρίτη  και 
ώρα 14.30μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο γραφείο προμηθειών του 
Δήμου Δίου-Ολύμπου στο Λιτόχωρο στην οδό Αγίου Νικολάου15.  
 
Τα δικαιολογητικά και τα λοιπά στοιχεία των προσφορών πρέπει να είναι   
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ αριθ 103/2015 Απόφαση του Δημοτικού 
Σύμβουλίου του Δήμου Δίου Ολύμπου και στην υπ αριθμ. 17/2015 μελέτη της 
Τ.Υ.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΔΙΟΥ-
ΟΛΥΜΠΟΥ, οδός Αγίου Νικολάου 15 στο τηλέφωνο 2352350155, Γραφείο 
προμηθειών καθώς επίσης και  στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dion-
olympos.gr όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη 
Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της εν λόγω διαδικασίας. 
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