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  Αστυπάλαια, 07-12-2022 
Αρ. Πρωτ.: 8011 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 
Υγρών Καυσίμων  για τις ανάγκες του Δήμου Αστυπάλαιας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2022-2023», 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
  
1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

Διεύθυνση: Χώρα Αστυπάλαιας, 85900 
Τηλέφωνο: 22433 60000, 60030                                                   

2.     Τίτλος: «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων  για τις ανάγκες του Δήμου Αστυπάλαιας και  
    των Νομικών του Προσώπων».  

3. Προμήθειες -  εκτιμώμενη αξία: Προμήθεια καυσίμων για τον Δήμο Αστυπάλαιας και των Νομικών του 
Προσώπων. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 09134100-8, 09132100-4. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 
των 82.464,72 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 
102.256,25) 

4. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Προμηθειών. 
5. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια καυσίμων  για τον 

Δήμο Αστυπάλαιας και των Νομικών του Προσώπων και αναλυτικά τα υπό προμήθεια είδη φαίνονται 
παρακάτω: 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 09134100-8, 09132100-4. 

6. Κατανομή σε τμήματα: ΝΑΙ  
Η παρούσα σύμβαση αφορά σε μία ομάδα: 
OMAΔΑ Α  : «ΚΑΥΣΙΜΑ», εκτιμώμενης αξίας 82.464,72 € πλέον ΦΠΑ 24% 
Προσφορές υποβάλλονται για ολόκληρη την ποσότητα του είδους που αναγράφεται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό. 

7. Συνολικός προϋπολογισμός: 
82.464,72 € χωρίς Φ.Π.Α. 
19.791,53 € Φ.Π.Α. (24%) 
102.256,25 € συνολικός προϋπολογισμός. 

8. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12μήνες. Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης του 
χρόνου ισχύος της σύμβασης  έως έξι (6) το πολύ μήνες με την σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών, 
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προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων χωρίς την 
τροποποίηση της συμβατικής αξία. 

9. 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. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της 
σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, του/των 
προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων της σύμβασης.   

 
Α/Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

(ΣΕ ΕΥΡΩ) 
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 

ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΥΣΙΜΑ 82.464,72 1.649,29€ 

10. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος 
Αστυπάλαιας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α. : 20.6641, 25.6641, 30.6641, 35.6641, 
70.6641 του προϋπολογισμού του έτους 2022. Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στο οικονομικό έτος 
2023 για την ολοκλήρωση της προμήθειας. 

11. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Αστυπάλαιας, οδός: Χώρα 
Αστυπάλαιας (Δημαρχείου), ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 85900 και στο τηλέφωνο 22433 60000, 60030 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. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
( www.promitheus.gov.gr ) 

12. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  
08/12/2022 και ώρα 13:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  19/12/2022 και ώρα 13:00  

13. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
14. Χρόνος ισχύος των προσφορών: έξι (06) μήνες. 
15. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων 

που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
16. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
17. 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)».  

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

 
 

Ο Δήμαρχος  Αστυπάλαιας 

 

Νικόλαος Κ.  Κομηνέας 

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