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ΑΓΑΜ: 

Αίγην    23 /12/2021 

Αξηζ. πξωη. 53316  

Α/Α πζηήµαηνο Δ..Η.∆Η..: 145883 

 

 Πξνο  

 

1) ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ 

2) «ΔΡΓΙΑΝΝΙΓΗ Π. & ΙΑ Ο.Δ. 

3) ΙΓΔΡΗ ΒΑΙΛΔΙΟ 
 

ΘΔΜΑ: «Πξόζθιεζε  ελδηαθέξνληνο  γηα  ζπκκεηνρή  ζηε δηαδηθαζία ηεο 
ειεθηξνληθήο δηαπξαγκάηεπζεο κεηά από άγνλν δηαγωληζκό,  γηα ηελ  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΤΓΡΩΝ  ΚΑΤΙΜΩΝ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο θαη όιωλ ηωλ Ννκηθώλ 
Πξνζώπωλ, γηα ηα έηε 2022-2023»  

 

        Βάζεη ηεο 325/2021 απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ 

νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ Γηεζλνχο Αλνηθηνχ 

Ηιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ  γηα ηελ πξνκήζεηα  ΤΓΡΩΝ  ΚΑΤΙΜΩΝ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Γήκνπ Αηγηαιείαο θαη φισλ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, γηα ηα έηε 2022-2023, εθδφζεθε απφ ην 

Γήκαξρν ε πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ & ιηπαληηθψλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, φισλ ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ θαη ησλ ρνιηθψλ 

Δπηηξνπψλ Α/ζκηαο & Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηα έηε 2022 & 2023» κε αξηζκφ Γηαθήξπμεο 

36371/10-9-2021 , ε νπνία έιαβε ηνλ ππ΄ αξηζ. 136302 αξηζκφ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ γηα ηελ 

νκάδα Α ησλ θαπζίκσλ  , δεκνζηεχζεθε λνκίκσο θαη αλαξηήζεθε ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ 

Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ιακβάλνληαο ΑΓΑΜ 21PROC009187109. 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 401/2021  Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζε ζπλέρεηα ηεο απφ  

14/10/2021  Γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ απνθαζίζηεθε ε πξνζθπγή, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016, ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο 

ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο ιφγσ άγνλνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζή ηεο, ρσξίο 

ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ αξρηθνχ δηαγσληζκνχ, κεηά θαη ηελ Γ76/2021/16-11-2021 

ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΑΑΓΗΤ . 

πλεπψο, ν Γήκνο Αηγηαιείαο ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζ.  184/2021 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ  

πκβνπιίνπ, πξνζθεχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε 

πξνθήξπμεο γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, φισλ ησλ 

Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ θαη ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Α/ζκηαο & Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο γηα 

ηα έηε 2022 & 2023»  πξνυπνινγηζκνχ 1.238.666,00€. 
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Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο έρεη εθδνζεί α) ε ππ’ αξηζ.  

418/31819/13-8-2021 Έγθξηζε ηεο πνιπεηνχο δαπάλεο θαη ηε δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηελ « 

Πξνκήζεηα  πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο»  

θαη β) ε ππ’ αξηζκ. 31827/13-8-2021 βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ 

πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαη ηε 

δέζκεπζε ζην νηθείν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο. 

Πξνθεηκέλνπ  λα  ζπκκεηέρεηε  ζηε  δηαδηθαζία  δηαπξαγκάηεπζεο  ζα πξέπεη  λα 

ππνβάιιεηε ηηο πξνζθνξέο ζαο ειεθηξνληθά κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο    www.promitheus.gov.gr  ηνπ ζπζηήκαηνο, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ηελ  

παξνύζα  πξόζθιεζε  θαη  ζηελ  ππ’  αξηζκ.  Πξωη. 36371/10-9-2021  δηαθήξπμε  (ε 

νπνία επηζπλάπηεηαη) ηνπ άγνλνπ δηαγωληζκνύ πνπ πξνεγήζεθε, πξνζθνκίδνληαο ηα 

δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά.  

Η ζχκβαζε ζα δηαξθέζεη γηα 24 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο.  

Η ζχκβαζε ζα αλαηεζεί  κε θξηηήξην ην κεγαιχηεξν  πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ % επί 

ηεο κέζεο ηηκήο Ληαληθήο Πψιεζεο ηνπ θάζε είδνπο θαπζίκνπ ζην λνκφ ηελ εκέξα 

παξάδνζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ  Τγξψλ  Καπζίκσλ  απφ  ην  

εθάζηνηε  εθδηδφκελν  δειηίν  πηζηνπνίεζεο  ηηκψλ  Fuel  Prices  ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 

θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο.  

Σφπνο - Υξφλνο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο  
 

ΓΙΚΣΤΑΚΟ 
ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΣΗΗ 
ΠΡΟΚΛΗΗ 
ΣΗΝ 
ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ 
ΠΤΛΗ ΔΗΓΗ 

Ηκεξνκελία 
έλαξμεο 
ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

 ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Γηαδηθηπαθή 
πύιε 
www.promitheu
s.gov.gr ηνπ 
Δ..Η.ΓΗ. 

      23/12/2021 

  

  23/12/2021 

 Καη ψξα 

14:00π.κ 

      07/01/2022 

 θαη ψξα 19.00κ.κ 

 

Μεηά  ηελ  παξέιεπζε  ηεο  θαηαιεθηηθήο  εκεξνκελίαο  θαη  ψξαο  δελ  

ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα.  

Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηωλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη (4) εξγάζηκεο εκέξεο από 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ  ήηνη 13/1/2022 θαη ώξα 

10:00 π.κ. κέζω ηωλ αξκόδηωλ πηζηνπνηεκέλωλ ζην ζύζηεκα νξγάλωλ ηεο 

Αλαζέηνπζαο αξρήο.  

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία  

κέζσ  ηνπ  ζπζηήκαηνο  βεβαηψλεηαη  απηφκαηα  απφ  ην  ζχζηεκα  κε  ππεξεζίεο  

ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4155/13  

θαη  ην  άξζξν  6  ηεο  ΤΑ  Π1-2390/2013  «Σερληθέο  ιεπηνκέξεηεο  θαη  δηαδηθαζίεο  

ιεηηνπξγίαο  ηνπ  Δζληθνχ  πζηήκαηνο  Ηιεθηξνληθψλ  Γεκνζίσλ  πκβάζεσλ  

(Δ..Η.ΓΗ..) »  
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Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηζρχνπλ νη φξνη ηνπ αξρηθνχ δηαγσληζκνχ 

δεδνκέλνπ φηη ε δηαδηθαζία απηή απνηειεί νπζηαζηηθά ζπλέρηζε ηεο πξνεγνχκελεο  

αλνηθηήο δηαδηθαζίαο θαη φρη λέν δηαγσληζκφ. Ωο εθ ηνχηνπ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ 

νη φξνη ηεο αξρηθήο δηαθήξπμεο.  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαηαρσξήζεθε ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 

ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. :  http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ΔΗΓΗ έιαβε πζηεκηθφ Αχμνληα 

Αξηζκφ : 145883 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Δ..Η.ΓΗ.. θαη ζηελ ηζηνζειηδα ηνπ Γήκνπ Αηγηάιεηαο  : www. aigialeia.eu 

 Κάζε είδνπο επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ..  

 

                                                                                                             Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

                                                                                   ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ 
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