
 

 

 

 

        

          

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 

147) για την προμήθεια με τίτλο: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  2021 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ (Α.Μ.: 14/2020)» ενδεικτικού πρ/σμού 100.000,00€    
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).  
Διακήρυξη 376/12-2-2021. Αρ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ) : 106383 

Την αριθμ.07/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής όπου αποφασίστηκε η  επανάληψη του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τους ίδιους όρους λαμβάνοντας υπόψη την  αριθμ.123/2020 Απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή–Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Αργιθέας  (Ο.Τ.Α.), Ανθηρό , Τ.Κ.43060, 

Τηλέφωνο: 2445350410, 413, Fax: 2445350419, E-mail: syzefxis@0597.syzefxis.gov.gr,  

ιστοσελίδα: https:// www.dimosargitheas.gr, κωδικός NUTS : EL611. 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης : Παρέχεται άμεση και πλήρη πρόσβαση σε όλα έγγραφα 

της σύμβασης, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://wwww.promitheus.gov.gr, μέσω της οποίας 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινήσεων.  

3. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: Η παρούσα προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 

καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και 

αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, www.dimosargitheas.gr. Το πλήρες κείμενο 

της Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 

http://www.promitheus.gov.gr. Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, 

σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr (ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών 

καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του 

Δήμου Αργιθέας  και των νομικών προσώπων του.  

Οι ποσότητες και η αξία των προς προμήθεια των υγρών καυσίμων, περιλαμβάνονται στον παρακάτω 

συνοπτικό πίνακα, ως εξής: 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα  κάτωθι τμήματα 1 

ΤΜΗΜΑ 1  : 

A) Τα υπό προμήθεια είδη για το Δήμο Αργιθέας 
(Δημοτική Ενότητα Αργιθέας- Δημοτική Ενότητα Αχελώου - Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Αργιθέας), 

 είναι: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV Ποσότητα   Μέση τιμή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 8.488,996  0,760 6.451,64€ 

2 Πετρέλαιο κίνησης 09134200-9 52.348,6 1,140 59.677,40€ 

3 Βενζίνη Aμόλυβδη 09132100-4 7.326,25 1,431 10.483,86€ 

Σύνολο     76.612,90€ 

Φ.Π.Α. 24%    18.387,10€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      95.000,00€ 

 

                                                 
1 Πρβλ άρθρο 59 ν.4412/2016. Οι A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων και 

μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Σε περίπτωση που αποφασίσουν να μην 
υποδιαιρέσουν σε τμήματα, απαιτείται να αναφέρουν στο παρόν σημείο της Διακήρυξης ή σε Παράρτημα αυτής ή σε οποιοδήποτε 
άλλο έγγραφο της σύμβασης τους βασικούς λόγους της απόφασής τους 

   

Ελληνική

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 

          Ανθηρό   12-02-2021 
           Αριθ. Πρωτ.: 378 

http://www.dimosargitheas.gr/
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ΤΜΗΜΑ 2  : 
Β)  Τα υπό προμήθεια είδη για το ΝΠΙΔ την  ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ., είναι: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV Ποσότητα   Μέση τιμή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 Βενζίνη Αμόλυβδη 09132100-4 1.690,676 1,431 2.419,35€ 

Σύνολο     2.419,35€ 

Φ.Π.Α. 24%    580,65€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     3.000,00€ 

 
ΤΜΗΜΑ 3  : 
       Γ) Τα υπό προμήθεια είδη για το ΝΠΔΔ την  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ειναι: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV Ποσότητα   Μέση τιμή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 2.122,24 0,760 1.612,90€ 

Σύνολο     1.612,90€ 

Φ.Π.Α. 24%    387,10€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     2.000,00€ 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(ΤΜΗΜΑ1-ΤΜΗΜΑ2-ΤΜΗΜΑ 3) =100.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 

5. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού. 

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από την ημέρα της σύμβασης 

μέχρι και την 31-12-2021 ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Αργιθέας  και των νομικών του προσώπων. 

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη  http://www.promitheus.gov.gr). 

8. Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Εγγύηση Συμμετοχής το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 

1% επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων 

της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή 

περισσότερα ή όλα τα τμήματα της προμήθειας (Τμήμα 1 Δήμο Αργιθέας – Τμήμα Β’ ΝΠΙΔ την  
ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ – Τμήμα Γ’ την  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ). Η προσφορά θα αφορά το 

σύνολο των ποσοτήτων του κάθε τμήματος. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της 

προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε τμήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

11. Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση 

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης http://wwww.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016. Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 12/02/2021 και η ημέρα λήξης 

παραλαβής προσφορών είναι η Τρίτη 02/03/2021 και ώρα 15:00 μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 08/03/2021 ημέρα Δευτέρα   και 

ώρα 10:00 πμ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές των υποψηφίων ισχύουν και δεσμεύουν τους 

διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

14. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση για την προμήθεια των παραπάνω ειδών θα γίνει από ιδίους 

πόρους για τον Δήμο Αργιθέας  και των Νομικών Προσώπων του, και θα βαρύνει τους αντίστοιχους 

κωδικούς αριθμούς των προϋπολογισμών έτους 2021 στο σκέλος των εξόδων κάθε φορέα. 

15. Προδικαστική προσφυγή: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η 

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι : 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

http://www.promitheus.gov.gr/
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γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 

πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η 

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Για το παραδεκτό της άσκησης της 

προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα 

ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016. 

16. Άλλες  πληροφορίες:   Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη συμμετοχή 

στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα και στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosargitheas.gr.. Για περισσότερες πληροφορίες οι 

ενδιαφερόμενοι   μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών του Δήμου και στα τηλέφωνα 

2445350410-2445350413, 2445350404 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ  
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