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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων,  διενεργεί Ηλεκτρονικό 
Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 
πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων και λιπαντικών)  για τις ανάγκες του Δήμου 
Διρφύων – Μεσσαπίων , και των νομικών του προσώπων (Σχολική Επιτροπή  
Α’θμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή  Β`θμιας Εκπαίδευσης & 
ΔΗ.Κ.A.Δ.Ι.ME)», με κριτήριο κατακύρωσης στα  καύσιμα, το μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 
πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του και τη χαμηλότερη τιμή για τα 
λιπαντικά, σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης 
για το σύνολο των λιπαντικών, για τα έτη 2022 και 2023. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των οκτακόσιες  εννενήντα  
χιλιάδες εξακόσια  εξήντα τρία ευρώ  και δέκα λεπτών (890.663,10€)  
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) .  
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια  για χρονικό διάστημα  από την υπογραφή της 
σύμβασης και  πέραν του έτους, μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού 
ή των ποσοτήτων της σύμβασης και θα υπογράφει με κάθε Νομικό Πρόσωπο 
και τον Δήμο ξεχωριστά και για τις ποσότητες που αναφέρονται στην μελέτη. 
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
Η ημερομηνία υποβολής του διαγωνισμού στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 
ορίζεται η 28/9/2022 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η  31/10/2022 και ώρα 10:00 π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι: 

 Αμόλυβδη Βενζίνη:       CPV 09132100-4 
 Πετρέλαιο Κίνησης:      CPV 09134200-9  
 Πετρέλαιο Θέρμανσης:  CPV 09135100-5 
 Λιπαντικά:                  CPV 09211000-1 

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά 
πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση καυσίμων και λιπαντικών , 
γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο 
οικείο επιμελητήριο. 
Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας 
προσφορά είτε προς προμήθεια όλων των ειδών (ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΟΜΑΔΑΣ A 
(ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ) ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ B (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)  , είτε 
τμηματικά για το σύνολο των καυσίμων (ΟΜΑΔΑ A) (προσφορές για μέρος των 
καυσίμων  δεν γίνονται αποδεκτές), είτε τμηματικά για το   σύνολο των 
λιπαντικών (ΟΜΑΔΑ B) (προσφορές για μέρος των λιπαντικών δεν γίνονται 
αποδεκτές). Σε κάθε περίπτωση η προσφορά τους θα πρέπει να καλύπτεται 
υποχρεωτικά με ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό 
(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.) είτε για το σύνολο της προμήθειας, είτε για το τμήμα που προσφέρεται 
από κάθε διαγωνιζόμενο και θα αφορά ολόκληρη την ποσότητα του τμήματος του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού, η οποία δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου 



Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας 
συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση  στην Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από  την 28/9/2022  και θα δημοσιευθεί   σε δύο 
τοπικές εφημερίδες ημερήσιες και σε μία εβδομαδιαία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια 
από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ήτοι από το Γραφείο Προμηθειών στο 
Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, Αβάντων 18 – Ψαχνά 
Ευβοίας, Τ.Κ. 34400, Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 22283-50237.  
Η δαπάνη δημοσίευσης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας 
βαρύνει/ουν τον/τους ανάδοχο/αναδόχους . 
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από 
το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από 28/9/2022 και μετά. 
 Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση http://www.ddm.gov.gr 
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