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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 32 παρ.2 περ. α΄ του ν.4412/2016, για την σύναψη σύμβασης  για την “Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για 
τις ανάγκες του Δήμου Αστυπάλαιας και των Νομικών του Προσώπων” για ένα (1) έτος. 

Από το Δήμαρχο εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 8011/07-12-2022 προκήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC011761148) με αριθμό 
Διακήρυξης 8010/07-12-2022, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 178929 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε 
νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 
22PROC011760747. Μετά την παραπάνω διαδικασία και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά, όπως εμφανίζεται στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, η επιτροπή πρότεινε την κήρυξη του διαγωνισμού των 
καυσίμων ως άγονου και την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
όπως ορίζεται στην παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, συντάσσοντας το αριθ. 8399/19-12-2022 
πρακτικό. 

Με την υπ’ αριθμ. 303/2022 (ΑΔΑ Ψ7Ο3ΩΨΧ-ΨΙΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η προσφυγή, 
σύμφωνα με την  παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση  λόγω άγονου διαγωνισμού για την  σύναψη σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 
υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αστυπάλαιας και των Νομικών Προσώπων». 

Συνεπώς, ο Δήμος Αστυπάλαιας προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση  για την σύναψη σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες 
του Δήμου Αστυπάλαιας και των Νομικών Προσώπων», εκτιμώμενης αξίας 82.464,72 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

Επισημαίνεται ότι για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης στα πλαίσια διενέργειας του προαναφερθέντος 
διαγωνισμού είχε εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 144/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης με τις 
οποίες εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ποσού 4.945,51 €, 892,20 €, 8.301,82 €, 285,10 €,  και 
2.815,75 € σε βάρος των ΚΑ 20.6641, 25.6641, 30.6641, 35.6641 και 70.66.41 με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» αντιστοίχως, του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου του 
οικονομικού έτους 2022 και προβλέφθηκε ποσό σε βάρος αντίστοιχωνv ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων του 
Δήμου του οικονομικού έτους 2023. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) . 

Κριτήριο ανάθεσης είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποσοστού έκπτωσης. 

Συνολικός προϋπολογισμός: 102.256,25 € με Φ.Π.Α. 
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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.  

Α/Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 

ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΥΣΙΜΑ 82.464,72 1.649,29€ 

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 13/1/2023 και ώρα 10:30 π.μ. 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους:  

• Έναν ενιαίο ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής  - Τεχνική & 
Οικονομική Προσφορά - Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση 
απαιτούμενα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, η Τεχνική Προσφορά,  η Οικονομική Προσφορά και τα 
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13/1/2023 και ώρα 11:00 
π.μ. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 8010/07-12-2022 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC011760747). 

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 : 180965. 

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: www.promitheus.gov.gr  

 

 

 

 

Αστυπάλαια,  09/01/2023 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΗΝΕΑΣ 
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