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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

Προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων  & ελαιολιπαντικών για τις 
ανάγκες του Δήμου Αστυπάλαιας και των Νομικών του Προσώπων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής/ποσοστού έκπτωσης αναλόγως ομάδας επί τοις νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά  
μέσης μηνιαίας τιμής λιανικής πώλησης στο νησί της Αστυπάλαιας βάσει τιμών αναφοράς όπως αυτές προσδιορίζονται από τον 
μηνιαίο πίνακα τιμών που εκδίδει το Τμήμα Εμπορίου Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισμού 
74.351,77 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% .  
1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

Διεύθυνση: Χώρα Αστυπάλαιας, 85900 
Τηλέφωνο: 22433 60030                                                   

2. Τίτλος: «Προμήθεια υγρών καυσίμων  & ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αστυπάλαιας και των Νομικών 
του Προσώπων»  

3. Αντικείμενο της σύμβασης- εκτιμώμενη αξία: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων και 
λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αστυπάλαιας. Επίσης, και η προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αστυπάλαιας. Ο ενδεικτικός ετήσιος προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται 
στο ποσό των 74.351,77 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 59.961,11 €  ΦΠΑ : 
14.390,66 €) –CPV (CPV) : 09134100-8 (Πετρέλαιο ντίζελ),  09132100-4 (Αμόλυβδη βενζίνη), 09211000-1(Λιπαντικά έλαια 
και λιπαντικά μέσα) 

4. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Προμηθειών. 
5. Κατανομή σε ομάδες: ΝΑΙ 

Η παρούσα σύμβαση  υποδιαιρείται σε δύο (2) ομάδες και κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό 
υποβάλλοντας προσφορά σε  μια ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού και για το 
σύνολο των ειδών ανά ομάδα: 
1. ΚΑΥΣΙΜΑ 

Ομάδα Περιγραφή είδους καυσίμου Κωδικός CPV 

Ομάδα 1 
 

Πετρέλαιο κίνησης 09134100-8 

Βενζίνη αμόλυβδη 95 09132100-4 

2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
Ομάδα Περιγραφή είδους λιπαντικού Κωδικός CPV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ομάδα 2 

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων-βενζινοκινητήρων  
SAE 15W/40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09211000-1 

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων-βενζινοκινητήρων  
100% συνθετικό SAE5W/30 
 

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων-βενζινοκινητήρων  
SAE20W/50 

Λιπαντικό κιβωτίων μετάδοσης & διαφορικών 
ΒαλβολίνηSAE 80W/90 

Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων-τιμονιών-ανατροπών 

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων 
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ISO 68 

ADBLUE 
Υγρό ψεκασμού πριν από τον καταλύτη SCR 

Αντιψυκτικό υγρό συστήματος ψύξης κινητήρων 

Γράσο συντήρησης μηχανικών τμημάτων οχημάτων & μηχανημάτων έργου 

Υγρό φρένων DOT 4 

Αντισκωριακό Σπρέι λαδιού  

Λάδι μίξης για δίχρονους κινητήρες με δοσομετρητή 

Ορυκτό λάδι λάμας και αλυσίδας 

6. Συνολικός προϋπολογισμός: 
59.961,11 € χωρίς Φ.Π.Α., 14.390,66 € Φ.Π.Α. (24%), 74.351,77 € συνολικός προϋπολογισμός. 

7. Διάρκεια σύμβασης: Για την προμήθεια καυσίμων θα αναδειχθούν επιμέρους μειοδότες για κάθε έναν από τους 
ακόλουθους φορείς υλοποίησης της προμήθειας: 
Α. Για τον Δήμο Αστυπάλαιας 
Β. Για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 
Η  διάρκειά της σύμβασης για το τμήμα που αφορά τα υγρά καύσιμα ανέρχεται σε ένα έτος (12 μήνες) από την 
ημερομηνία υπογραφή της.  Η  Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση μέχρι τρεις (3) 
μήνες  από τη λήξη της, με τους ίδιους όρους και τιμές.Η διάρκεια της σύμβασης για το τμήμα που αφορά τα 
ελαιολιπαντικά  ανέρχεται σε ένα έτος  (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η σύμβαση 
συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. Η σύμβαση δεν μπορεί να 
περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία 

8. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2 % του 
προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α.  

9. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Η χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης βαρύνει  τον Προϋπολογισμό του Δήμου 
Αστυπάλαιας και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και συγκεκριμένα: 
Για τον Δήμο Αστυπάλαιας τους Κ.Α.Ε.: 20.6641,25.6641,25.6642,25.6644,30.6641, 30.6644,35.6644,70.6641,70.6644 με 
σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021 -2022 του Δήμου Αστυπάλαιας. Για την Δημοτική 
Κοινωφελή Επιχείρηση Αστυπάλαιας (ΔΗ.ΚΕ.Α) τον Κ.Α.Ε. 70.6641.001 με σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των 
οικονομικών ετών 2021-2022 της ΔΗ.ΚΕ.Α. 

10. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Αστυπάλαιας, οδός: Χώρα 
Αστυπάλαιας (Δημαρχείου), ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 85900 και στο τηλέφωνο 22433  60030, 22430 61866 κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Αστυπάλαιας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση   https://www.astypalaia.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και 
πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

11. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Αστυπάλαιας, την 13η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα, ώρα 13.00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η 
καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 
13/09/2021 και ώρα 11.30 π.μ.   

12. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
13. Χρόνος ισχύος των προσφορών: δώδεκα (12) μήνες. 
14. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
15. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
16. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές:  Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή 

συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο  διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του 
Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)».  

17. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.  

 
 

Ο Δήμαρχος  Αστυπάλαιας 

 

Νικόλαος Κ.  Κομηνέας 

https://www./
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