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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠΟΘΗKΗΣ 
Διεύθυνση: Καπλάνη 7 
Πληροφορίες: Σεβαστή Κοσμά  
Τηλ. 26513 -61352 
Mail: skosma@ioannina.gr   

ΦΑΞ :26510- 74441  
Τ.Κ. 45444 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

 

Ιωάννινα : 10/07/2020 

Αριθμ. Πρωτ.: 37547/10675 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής για την για την προμήθεια: 

Καυσίμων κίνησης & λιπαντικών για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου  Ιωαννιτών και των 

Ν.Π.Δ.Δ. του, προϋπολογισμού   1.447.526,74 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  » , (με δικαίωμα 

προαίρεσης 373.640,15€ με Φ.Π.Α.) 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα , για τη συνολική όμως 

προκηρυχθείσα ποσότητα. 

Τα υπό προμήθεια είδη χωρίζονται σε δύο πακέτα: 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ/ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022 

 

ΠΑΚΕΤΑ 

 

ΕΙΔΟΣ 

 

CPV 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

ΠΑΚΕΤΟ Α΄ 

Πετρέλαιο κίνησης 09134100-8 1.024.350 1,10200 1.128.833,70€ 

Βενζίνη Αμόλυβδη 09132100-4 86.975 1,34100 116.633,69€ 

ΠΑΚΕΤΟ Β΄ Λιπαντικά 09211000-1   202.059,35€ 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.447.526,74€ 

mailto:skosma@ioannina.gr
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  
 
 
 
 
Ως τιμή μονάδας ελήφθη η μέση εβδομαδιαία τιμή λιανικής πώλησης για τα ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΒΕΝΖΙΝΕΣ /ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ από 05/06/2020 έως 11/06/2020 του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης για την  ΠΕ Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου στρογγυλοποιημένες σε 
τρία (3) δεκαδικά. 

 

 ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΒΕΝΖΙΝΗ   

   ΚΙΝΗΣΗΣ  ΑΜΟΛΥΒΔΗ  

        

Α

/

Α 

ΦΟΡΕΑΣ  / ΕΤΟΣ  2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 253.460,00 573.040,00 264.480,00 21.658,59 73.856,94 19.810,69 

2 ΝΠΔΔ «ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΣ 

ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ» 

551,0002 1322,40 771,4003 107,2798 268,1996 160,9198 

3 ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» 

304,15 4749,62 1503,13 67,05 93,87 73,75 

4 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

5.510,00 12.122,00 6.612,00 134,10 268,20 134,10 

5 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

881,60 2204,00 1322,40    

 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΡΩ/ΑΝΑ 

ΕΤΟΣ 

260.706,75 593.438,02 274.688,93 21.967,02 74.487,21 20.179,46 

  1.128.833,70€ 116.633,69€ 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.245.467,39€ 
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 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2020-2022 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
(ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 

 
ΟΜΑΔΑ Β1 

 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

200.033,96 

ΟΜΑΔΑ Β2 
ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» 

1.075,83 

 
ΟΜΑΔΑ Β3 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

949,56 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

202.059,35 

 

Οι ποσότητες και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά Φορέα (Δήμος - Νομικό Πρόσωπο) 

περιλαμβάνονται αναλυτικά στη διακήρυξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα η περισσότερα πακέτα, για τη 

συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε πακέτου, όπως περιγράφεται μονοσήμαντα στην 

αναλυτική Διακήρυξη . Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μίας υποομάδας ή ολόκληρης υποομάδας 

επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου. 

Ο Δήμος και τα Νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον διαγωνισμό διατηρούν το δικαίωμα 

να αυξάνουν την ποσότητα των προς προμήθεια υλικών κατά ποσότητα 30% με αντίστοιχη αύξηση της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης με τον ίδιο  προμηθευτή ανά ομάδα και φορέα χωρίς καμία αντίρρηση 

του προμηθευτή με τους ίδιους όρους (δικαίωμα προαίρεσης). Η αύξηση των ποσοτήτων με το 

δικαίωμα προαίρεσης αποτυπώνεται στην αναλυτική προμέτρηση, της διακήρυξης. 

Για τα καύσιμα δίνεται ποσοστό έκπτωσης στη μέση μηνιαία τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές 

προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης για την  ΠΕ 

Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τα λιπαντικά κριτήριο 

κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή της προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

Ημερομηνία αποστολής για 

δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 

10/07/2020 05/08/2020 

 

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, με ημερομηνία έναρξης 

15/07/2020  ώρα 8:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία :    31/07/2020 και ώρα 15:00 μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β) Απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως ισχύει. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) 

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.00 π.μ.  

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ συμμετέχοντος για ποσό που θα 

καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ.1α 

του Ν.4412/16) .  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, μια (1) εβδομαδιαία τοπική 

εφημερίδα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ioannina.gr) και στον Ιστότοπο του προγράμματος 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr. και ολόκληρη η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 

 Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από 

εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, σε όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 

τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου pdf, με το κείμενο 

των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 

διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες πρέπει να κατατίθενται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη 

§ 2 του άρθρου 67 Ν.4412/16 που ορίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες 

που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις 

προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον αυτά έχουν υποβληθεί έγκαιρα 

(δέκα ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών). 

 

Για κάθε άλλη πληροφορία επί της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες στο Δήμο Ιωαννιτών, και συγκεκριμένα στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Προμηθειών, Καπλάνη 7 

(3ος όροφος) στο τηλ. 2651361352 (Σεβαστή Κοσμά) .   

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΦΩΤΗΣ ΒΑΒΒΑΣ 

 

http://www.ioannina.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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