
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΙΣΤΙΑΙΑ 27/05/2022 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  Αρ. Πρωτ:  
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ  

 

 
Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την 
ανάδειξη  ανάδοχου προμήθειας με  τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023» 
(άρθρο 32 παρ 2α Ν 4412/2016) 

 

Βάσει της 37/2022 Α.Ο.Ε (ΑΔΑ: ΨΨΕΞΩΕ7-6Ι1). αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού  
διαγωνισμού για την προμήθεια. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΕΤΗ 2022 – 2023 εκδόθηκε από το Δήμαρχο η υπ’ αριθμ  1838/03-03-2022  Διακήρυξη, η οποία έλαβε 
τον υπ΄ αριθ 156309 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC010142915 

 
Με την υπ’ αριθ. 172/2022 (ΑΔΑ: 9Κ4ΙΩΕ7-ΡΞΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνέχεια 
της υπ’ αριθ.102/ 2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και της Γνωμοδότησης της Επιτροπής 
Διαγωνισμού αποφασίστηκε: 
α. η ματαίωση του ανωτέρω διαγωνισμού λόγω μη υποβολής προσφορών (άγονος) και 
β. η προσφυγή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω άγονου διαγωνισμού για την ανάθεσή της, 
χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού διαγωνισμού, μετά την υπ αριθμ Δ 38/2022  σύμφωνη 
γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ. 
 
Συνεπώς, ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού  προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023, 
προϋπολογισμού 774.788,66 € ως κάτωθι 
 

ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ 
Φ.Π.Α  24%: 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑΣ 

ΟΜΑΔΑ  Α: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΔΗΜΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΤΗ 

2022-2023 

432.058,95 103.694,15 535.753,10 

ΟΜΑΔΑ  Β: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΤΗ 

2022-2023 

27.627,00 6.630,48 34.257,48 

ΟΜΑΔΑ  Γ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΗΚΕΙΑ. ΕΤΗ 2022-2023 
8.038,07 1.929,14 9.967,21 

ΟΜΑΔΑ  Δ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

Α΄ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 

ΕΤΗ 2022-2023 

92.642,54 22.234,21 114.876,75 

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ
ΑΡ.ΠΡ. 5070/2022
ΗΜ/ΝΙΑ 27/05/2022



ΟΜΑΔΑ  Ε: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

Β΄ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
64.463,00 15.471,12 79.934,12 

ΣΥΝΟΛΑ 624.829,56 149.959,10 774.788,66 

 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr)  
 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/06/2022 και ώρα 15:00 μ.μ.  
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει (4) εργάσιμες ημέρες από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 17/6/2022 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας αρχής 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 1838/03-03-2022  διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 
22PROC010142915).  
 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην 
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 162010 
 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση:   

Λοιποί όροι 

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας: Η μεγαλύτερη προσφερόμενη επί της εκατό (%) έκπτωση επί 
της μέσης λιανικής τιμής ανά λίτρο υγρού καυσίμου εντός των ορίων του Δήμου Ιστιαίας - 
Αιδηψού, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό 
γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης), σύμφωνα 
με τα δελτία πιστοποίησης τιμών - του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου 
θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μια ή 
περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, όμως υποχρεούται να 
προμηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα κάθε ομάδας του προϋπολογισμού   

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το διάστημα δύο ετών  από την υπογραφή της σύμβασης ή 
μέχρι εξαντλήσεως των αναγραφόμενων ποσοτήτων 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 
Πρωτ. 1838/3-3-2022  διακήρυξη. 

Εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 1 (ένα) τοις εκατό (%) 
του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 
1838/3-3-2022  διακήρυξη 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 

 

 

ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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