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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Λεχαινά  02/02/2021 
                 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                                                                    
                 ΔΗΜΟΣ  ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ                                Αριθμ.Πρωτ.: 949 
                 Πληροφορίες: Γ. Κορδονούρης                                                                              
                  Τηλέφωνο: 26233 60841                                                                                                                                      
                   Fax: 26233 60830         
                                                               

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ» του 

ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ  ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2021 
 
Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης,  διακηρύσσει, Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό 
Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης 
αμόλυβδης κ λιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, του Νομικού Προσώπου 
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, 
του Συνδέσμου Ύδρευσης *Ο ΠΗΝΕΙΟΣ* & του Συνδέσμου Αποχέτευσης *Ο ΗΡΑΚΛΗΣ*, των 
Σχολικών Επιτροπών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης & του ΔΛΤ Κυλλήνης, με συστημικό 
αριθμό: 105870 
Ο Συνολικός ενδεικτικός π/υ, ανέρχεται στο ποσό των  244.602,72 € με ΦΠΑ, για τα παρακάτω είδη : 

1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
3. BENZΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 
4. ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : α) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος 
1ο) «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», β)  του Ν. 2362/1995 – τεύχος 1ο ¨περί δημόσιου λογιστικού», γ) του Ν. 
4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011 – τεύχος 1ο) « Σύσταση ΕΑΑΔΗΣΥ & ΚΗΜΔΗΣ», δ) Του Ν. 4155/2013 
(ΦΕΚ 120/29-05-2013-τεύχος 1ο) Εθνικό Σύστημα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΑΛΛΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»,  ε) Την ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012-τεύχος 2ο) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ», ζ) Της Π1/542/04-03-2014 
εγκυκλίου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΗΔΗΣ», η) Της 
αριθ. 3 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με αριθ. πρωτ. : 11543/26-03-2013 με θέμα «ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & 
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΟΤΑ Α΄& Β΄ΒΑΘΜΟΥ», η) τους όρους 
του παρόντος τεύχους,  
 

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει της τιµής και συγκεκριμένα: 

 
-για τα υγρά καύσιµα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 

εκατό (%) σε ακέραιες µονάδες επί της διαµορφούµενης µέσης 

ηµερήσιας τιµής λιανικής πώλησης του είδους, όπως προσδιορίζεται 

από το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νοµό Ηλείας (Γ.Γ. 

Καταναλωτή – Γενική Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας 

της Αγοράς), κατά την ημέρα ανεφοδιασμού (Η τιμή που έχει ληφθεί 

υπόψη για την σύνταξη των με αριθ. πρωτ. :590/19-01-2021 

Τεχνικών Προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού, έχει 

λάβει υπόψη το με αριθ. πρωτ. : 5107/18-01-2021 έγγραφο του 

Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων) και  
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-για τα λιπαντικά το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 
(%) σε ακέραιες µονάδες επί των τιµών του προϋπολογισµού των  με 
αριθ. πρωτ.: 590/19-01-2021 Τεχνικών Προδιαγραφών που 
συντάχθηκαν από της Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας/Τμ. Μελετών & 
Επίβλεψης Έργων. 

 
Ειδικά για τα υγρά καύσιµα γίνονται δεκτές προσφορές και µε αρνητικό 
ποσοστό έκπτωσης χωρίς αυτό να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 

Ν.4257/2014 ΦΕΚ 93/14-04-2014 τεύχος 1ο). 
Στην διαμορφούμενη τιμή, μετά την δοθείσα έκπτωση, 
συμπεριλαμβάνονται και όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις. 
  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την  25/02/2021 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:00 σε 
ηλεκτρονικό φάκελο. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 04/03/2021 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 
10.00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί). 
2. Όλα τα νομικά πρόσωπα. 
3. Συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό 
επάγγελμα ως το αντικείμενο του διαγωνισμού. 
4. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμηθευτών 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και 
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 
Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το σύνολο της προμήθειας ή για 
μέρος αυτής. Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική. 
 Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α., ή για κάθε ομάδα για την οποία υπάρχει εκδήλωση 
ενδιαφέροντος, αναλυτικότερα :  
- Προσφορά για το σύνολο των ομάδων : 1.973,33 €, στρογγυλοποιημένο : 1.975,00 €, 
- Προσφορά για την Α΄ ομάδα : 1.583,14 €, στρογγυλοποιημένο : 1.585,00 €. 
- Προσφορά για την Β΄ ομάδα : 40,32 €, στρογγυλοποιημένο : 41,00 €. 
- Προσφορά για την Γ΄ ομάδα : 175,00 €, στρογγυλοποιημένο : 175,00 €. 
- Προσφορά για την Δ΄ ομάδα : 108,50 €, στρογγυλοποιημένο : 109,00 €. 
- Προσφορά για την Ε΄ ομάδα : 28,22 €, στρογγυλοποιημένο : 30,00 €. 
- Προσφορά για την Ζ΄ ομάδα : 16,85 €, στρογγυλοποιημένο : 17,00 €. 
- Προσφορά για την H΄ ομάδα : 21,28 €, στρογγυλοποιημένο : 22,00 €. 
Στην περίπτωση προσφοράς για δύο, τρείς ….. ομάδες, απαιτείται το αντίστοιχο άθροισμα των εγγυητικών 
συμμετοχής. 
Ισχύς προσφοράς πέντε (5) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του 
διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης, www.andravida-killini.gr και στην 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα  τηλ. : 2623360841, 
26233 60807, Φάξ : 26233 60830,  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 
α.α. 

 
 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
Αναπληρώτρια Δημάρχου 


