
1 
 

                                           
 
 
                                                                                 
                                                                            ΑΔΑ:  

                                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Αγρίνιο, 23-05-2019 
Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθμ. Πρωτ.:22149 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                
  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Ο Δήμαρχος Αγρινίου  διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την αρίθμ. 101/2019 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, σε ηλεκτρονικό ανοικτό τακτικό διαγωνισμό άνω των ορίων την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ». 

 
 
1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Δήμος Αγρινίου, Χαριλάου Τρικούπη 10, Αγρίνιο, Ελλάδα, Ταχ. Κώδικας: 30 131, τηλ. 

2641360257, FAX:2641360277. 

 

2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ταξινόμηση κατά C.P.V.: 09132100-4,09134100-8,09135100-5, 09211000-1.  

Η προμήθεια αφορά καύσιμα (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης 95 

Οκτανίων) για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για δύο έτη καθώς λιπαντικά 

για τις ανάγκες του Δήμου Αγρινίου. Αναλυτικά τα είδη αναφέρονται στις υπ.  αρίθμ. 39/27-03-

2019, 52/23-04-2019 τεχνικές περιγραφές που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου. 

Ο προϋπολογισμός της συνολικής προμήθειας ανέρχεται  σε 2.333.986,72 Ευρώ  με Φ.Π.Α. 

24% και 1.882.247,35 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ως εξής: 

 

ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΟΜΑΔΑ 1 ΚΟΙ.ΠΑ : 

ΤΜΗΜΑ 1 Πετρέλαιο θέρμανσης (120.000,00 lt), 

ΤΜΗΜΑ 2 Πετρέλαιο κίνησης (10.000,00 lt), 

TMHMA 3 Αμόλυβδη βενζίνη 95 Οκτανίων (15.400,00 lt)  

ΟΜΑΔΑ 2 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 

ΤΜΗΜΑ 1 Πετρέλαιο θέρμανσης (275.000,00 lt), 

ΤΜΗΜΑ 2 αμόλυβδη βενζίνη 95 Οκτανίων (5.400,00 lt)  
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ΟΜΑΔΑ 3 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:  

ΤΜΗΜΑ 1 Πετρέλαιο θέρμανσης (210.000,00 lt), 

ΟΜΑΔΑ 4 Κ.Ε.Δ.Α : 

ΤΜΗΜΑ 1 Πετρέλαιο θέρμανσης (2.000,000 lt),  

ΤΜΗΜΑ 2 Πετρέλαιο κίνησης (3.000,00 lt) 

ΟΜΑΔΑ 5 Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ : 

 ΤΜΗΜΑ 1 Πετρέλαιο κίνησης (1.500,00 lt)   

ΟΜΑΔΑ 6 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ   

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1: ΤΜΗΜΑ 1 Πετρέλαιο κίνησης (700.000,00 lt), 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2:ΤΜΗΜΑ 1 Πετρέλαιο κίνησης για κολυμβητικές δεξαμενές ΔΑΚ Αγρινίου 

(275.000,00 lt),  

ΤΜΗΜΑ 2 Αμόλυβδη Βενζίνη 95 Οκτανίων (3.000,00 lt),  

ΤΜΗΜΑ 3 Πετρέλαιο θέρμανσης  (55.000,00 lt), 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 3: ΤΜΗΜΑ 1 Πετρέλαιο θέρμανσης κτιρίων και εγκαταστάσεων Δήμου Αγρινίου 

(40.000,00 lt),  

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 4:ΤΜΗΜΑ 1 Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων (50.000,00 lt) οχημάτων –

μηχανημάτων Δήμου Αγρινίου. 

ΟΜΑΔΑ 7  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ   

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται  σε 56.273,13 Ευρώ  με Φ.Π.Α. 24% και 

45.381,56 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

 

3.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  

αποκλειστικά  βάσει  τιμής για κάθε  είδος καυσίμων της ομάδας ή υποομάδας ή τμήματος.  

Μειοδότης θα αναδειχτεί ο υποψήφιος που θα προσφέρει  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί 

τοις εκατό (%), μέχρι ενός δεκαδικού ψηφίου, στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση 

τιμή λιανικής πώλησης στη Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νίας για τη βενζίνη, το πετρέλαιο 

κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης (βάση του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης). 

Για τα λιπαντικά η κατακύρωση θα γίνει στην πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει   τιμής για το σύνολο της προμήθειας. Κριτήριο κατακύρωσης 

θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά λίτρο ή χιλιόγραμμο εφόσον η μονάδα μέτρησης είναι 

χιλιόγραμμο( π.χ. γράσο).  

 

4.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύµβαση θα ισχύσει για τα καύσιμα  από την υπογραφή της για δύο έτη ή/και µέχρι 

εξαντλήσεως του ποσού της, ενώ για τα λιπαντικά από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα 

έτος. Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα από 
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συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή 

της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, στο μέτρο που 

δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που κατακυρώθηκαν 

στον ανάδοχο, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.  

 

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τα έγγραφα  της σύμβασης διατίθενται ,άνευ  αντιτίμου ,  από το  Τμήμα τα Προμηθειών  της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ( Παλαμά και Μαβίλη - Αγρίνιο -3ος όροφος) κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα 

ζητήσουν έγκαιρα . Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών 

Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας ,  χωρίς να φέρει ευθύνη για 

την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.agrinio.gr όπου 

παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημέρα ηλεκτρονικής αποστολής της 

προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr ). 

 

6.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η 

ένωση ή η σύμπραξη υποχρεούται να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή της προσφοράς , εάν τους ανατεθεί η σύμβαση, εφ όσον η περιβολή της 

συγκεκριμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  
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3.Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων , όλα τα μέλη της 

σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

(παρ. 4 άρθρο 19 του ν. 4412/2016). 

 

7.ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

27-05-2019 

Και ώρα 15:00:00 μ.μ. 

27-06-2019 

Και ώρα 17:00:00 μ.μ. 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες  χρονοσήμανσης, σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 4412/2016. 

 

8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι  03-07-2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 

και διαδικασιών. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 3 

(διενέργεια διαδικασίας-αξιολόγηση προσφορών) της Διακήρυξης. 

 

9.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Α. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία ανέρχεται σε  1% της ενδεικτικής 

δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης , της ομάδας , των 

ομάδων, υποομάδων, τμημάτων που συμμετέχουν για τα καύσιμα-λιπαντικά. 

Β. Εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης σε ποσοστό  5%  της συμβατικής 

αξίας για τα καύσιμα-λιπαντικά. Η εγγυητική κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης.   

 

10.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή 

αντιπροσφορές. 
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11.ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 

 

12.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Τα αναφερόμενα στην αρίθμ. ………….. διακήρυξη  του διαγωνισμού τους όρους της οποίας 

πρέπει να λάβουν γνώση  οι  ενδιαφερόμενοι . 

 

13. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

Ν. 4412/2016  καθώς και οι λοιπές διατάξεις που μνημονεύονται στο προοίμιο της διακήρυξης. 

Συμβατικά έγραφα κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα: 

1. H Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. H παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής . 

3. Το   Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

4. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

5.  Οι  αρίθμ. 39/27-03-2019, 52/23-04-2019  Μελέτες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

6.  Το  σχέδιο της σύμβασης    

               

14.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 26-05-

2017  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σε δύο 

οικονομικές εφημερίδες και σε δύο  ημερήσιες   και μία    εβδομαδιαία νομαρχιακές και τοπικές 

εφημερίδες, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  
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Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου , στη 

διεύθυνση (URL) : www.cityofagrinio.gr στην διαδρομή :   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ►  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ- 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον  ανάδοχο .  

 Επιπλέον   τα έγγραφα  της σύμβασης διατίθενται ,άνευ  αντιτίμου ,  από το  Τμήμα τα 

Προμηθειών  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ( Παλαμά και Μαβίλη    - Αγρίνιο -3ος όροφος  

) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα 

ζητήσουν έγκαιρα . Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών 

Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας ,  χωρίς να φέρει ευθύνη για 

την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

 
 

Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ 

 

ΑΔΑ: 6ΡΣΩΩ65-6ΗΞ
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