
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

(Μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας πετρελαίου) 

 
Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. «Η 

ΣΠΑΘΗΡΑ» ( ΣΥΝ. ΠΕ. )  με έδρα τα Τρίκαλα (Α.Φ.Μ : 997828244) που 

εκπροσωπείται νόμιμα, διακηρύττει ότι προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό 

προμήθειας πετρελαίου κίνησης (τουλάχιστον 160.000 λίτρων μηνιαίως – πλην 

γεγονότων ανωτέρας βίας) για τις ανάγκες των συνεταιρισμένων μετόχων 

λεωφορειούχων του ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε, με τους παρακάτω όρους : 

 

1) Διάρκεια προμήθειας του πετρελαίου και της σύμβασης, θα είναι ένα (1) έτος 

με δικαίωμα ανανέωσης για ένα έτος ακόμη με απόφαση του Δ.Σ. από της 

υπογραφής της σύμβασης με τον μειοδότη, η δε πληρωμή από τον 

Συνεταιρισμό θα είναι μετρητοίς. 

 

2) Ο διαγωνισμός θα γίνει με κλειστές ενσφράγιστες προσφορές που θα 

κατατίθενται στα γραφεία του ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε (Π.Ο. Λαρίσης – 

Καρδίτσης, Ριζαριό , υπεύθυνος ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) από 06-1-2018  έως 

και 26-1-2018 και από ώρες 10:00 έως 13:00. 

 

3) Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές μόνον εκ μέρους των επισήμων 

εταιριών εκμετάλλευσης (πώλησης και διανομής) πετρελαίου που λειτουργούν 

στην Ελλάδα αλλά και από τους τοπικούς αντιπροσώπους των εφ ‘ όσον 

συνοδεύονται από ειδικό πληρεξούσιο. 

 

4) Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν και περιλαμβάνουν: 

     α) Τιμή προμήθειας ανά λίτρο πετρελαίου στην οποία θ ’αναγράφεται το 

επιπλέον ποσό επί της αξίας προμήθειας αυτού από την συμμετέχουσα στον 

διαγωνισμό εταιρεία (δηλαδή το επιπλέον ποσό ανά λίτρο επί της εκάστοτε 

ημερήσιας τιμής όπως αυτή καθορίζεται από την ΔΕΠ).  

     β) Την συγκεκριμένη τιμή ημέρας της 06-01-2018, για παράδοση του 

πετρελαίου στο ιδιόκτητο πρατήριο του Συνεταιρισμού στην περιφερειακή οδό 

Λαρίσης – Καρδίτσης στο Ριζαριό . 

 

5) Ο συνεταιρισμός διατηρεί το δικαίωμα: 

     α) Πρόωρης και αζήμιας γι’ αυτόν λύσης της σύμβασης σε περίπτωση έστω 

και ελαφριάς αμέλειας της προμηθεύτριας εταιρείας ως προς την ανταπόκριση 

αυτής στην τακτική προμήθεια πετρελαίου, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο 



λόγο που θ’ ανάγεται στην κατά την κρίση του παράβαση των εν γένει 

υποχρεώσεων της προμηθεύτριας. 

     β) Να κρίνει αναιτιολόγητα ασύμφορο τον διαγωνισμό και να τον 

επαναλάβει με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους. 

 

6) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από το Δ.Σ του Συνεταιρισμού στα 

γραφεία του ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε στις 29-01-2018 το δε αποτέλεσμα θα 

ανακοινωθεί στην μειοδότρια εταιρία εγγράφως στην συνέχεια δε θα 

ακολουθήσει η υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

 

Τρίκαλα 05 Ιανουαρίου 2018 

 

Για τον Συνεταιρισμό 
 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

     ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                            ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

   

    
   

    


