
1 
 

  

                 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Μυτιλήνη, 17/06/2015  
    
Αριθ.Πρωτ. 36467 

Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 811 00 
Τηλ.: 22513 50556 
Fax: 22510 27090 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο Δήμαρχος Λέσβου Γαληνός Σπυρίδων διακηρύσσει ανοιχτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό με 

κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή λίτρου καυσίμου, η οποία προκύπτει με ποσοστό 

έκπτωσης (%) που θα δοθεί επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης, κατά την ημέρα παράδοσης 

έκαστου είδους καυσίμου (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και αμόλυβδη βενζίνη), 

όπως αυτές διαμορφώνονται καθημερινά από τον αρμόδιο φορέα για την Π.Ε. Νομού Λέσβου, 

όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την: 

«Προμήθεια υγρών καυσίμων Δ.Ε. Μυτιλήνης και πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου 

Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού»  

 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι  
χιλιάδων έντεκα ευρώ (€ 520.011,00), εκ των οποίων 448.285,34 ευρώ είναι για την προμήθεια 
και 71.725,66 ευρώ είναι για ΦΠΑ 16%. 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες της 
Δ.Ε. Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου και υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου 
Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού. 

Το χρονικό διάστημα της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες. 

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 ηλεκτρονικά από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 
Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 27/07/2015 και ώρα 14:00 μμ.      

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/2013 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
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Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και 
ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. 

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 31/07/2015 και ώρα 14:00 μμ. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ή 
συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στους τομείς που αφορούν στο αντικείμενο της 
προμήθειας και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997. 

Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή 
κοινοπραξίες. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό, αυτός 
που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. 
Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας, η 
οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με 
οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή. 

Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την χρηματοοικονομική και τεχνική του επάρκεια, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. 

Οι προσφορές θα έχουν ισχύ τουλάχιστον τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερολογιακών 
ημερών, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών του διαγωνισμού. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής ενδεικτικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης κατά ομάδα, χωρίς ΦΠΑ, ήτοι: 

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(Ευρώ) 

ΟΜΑΔΑ Α - ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ Δ.Ε. 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ & ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

2.586,21 

ΟΜΑΔΑ Β - ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» 

1.448,28 

ΟΜΑΔΑ Γ - ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» 

2.442,00 

ΟΜΑΔΑ Δ - ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» 

2.068,97 

ΟΜΑΔΑ Ε - ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» 

420,26 
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Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των ζητούμενων, κατά ομάδα, καυσίμων. Δεν 
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των 
ζητούμενων, κατά ομάδα, καυσίμων. 

Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές, δεν γίνονται δεκτές. 

Η προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ο 
ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης δεν είναι δεσμευτικός, όσον αφορά τα επιμέρους είδη 
κάθε ομάδας και δύναται ποσά να μεταφέρονται μεταξύ αυτών. 

Ο Δήμος Λέσβου (και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτού) διατηρεί το δικαίωμα της προαίρεσης, για την 
δέσμευση του αναδόχου να συναινέσει σε νέα προμήθεια ομοειδών καυσίμων, με τους 
ίδιους όρους, ασκούμενο με μόνη δήλωση της αναθέτουσας αρχής, κατά ποσοστό έως και 
30%. 

Η αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα της προαίρεσης ανέρχεται 
μέχρι του ποσού των 156.003,30 ευρώ, μαζί με τον ΦΠΑ. 

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος της προμήθειας στον Ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου (αρμόδιος Καλδής Μιχάλης) στο τηλέφωνο 
22513 50556 και fax 22510 27090. 

Αριθμός Αναφοράς 2015-080910 

                                                                                            

Μυτιλήνη, 17/06/2015 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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