
       

ΜΕΛΙΣΣΙΑ  6/9/2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ.: 16291 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   Αρ. Σχεδ. 4599 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Δ/νση: Καλαμβόκη 2Α- ΜΕΛΙΣΣΙΑ 

Ταχ. Κωδ: 15127 

Πληροφορίες: Α. ΜΥΛΩΝΑ  

Τηλ: 213 2050070 

Fax: 213 2050039 

e-mail:milona@melissia.gr    ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση 

της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης ( ΜΕΛΕΤΗΣ 6/2021 ΓΝΩΜΗ ΕΑΔΗΣΥ Δ 47/2021) για τις 

ανάγκες του Δήμου  . 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 143/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος 
μας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης  , με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 
4412/2016 χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε . 

Η εκτέλεση της προμήθειας αφορά στα κατωτέρω είδη, καθώς και ο συνολικός προϋπολογισμός 

της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 689.819,90 Ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24% και αναλυτικά 

εμφανίζονται παρακάτω: 

Xωρίς δημοσίευση προκήρυξης,: 

Αναλυτικά είναι τα παρακάτω: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

CPV Περιγραφή Κ.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΝ ΤΡΙΑ 

ΕΤΗ 

Φ.Π.Α   

09134100-8 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 20-6641.003 440.910,00€ 105.818,40 € 

09132100-4 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 20-6641.003 59.758,61€ 14.342,07 € 

 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 48.990,00€ 11.757,60 € 

 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 6.647,76€ 1.595,46 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 556.306,37 € 133.513,53 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  689.819,90 € 

 

Προκειμένου να συμμετέχετε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πρέπει να υποβάλλετε τις προσφορές 





σας ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 8069/2345/2021 
διακήρυξη (η οποία επισυνάπτεται) του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε, προσκομίζοντας τα 
ζητούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται. 

 
Η σύμβαση θα διαρκέσει για τρία έτη από την υπογραφή της. 

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας:  Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της 

εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την 

ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Αττικής 

 
Τόπος - Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει 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 οριζόμενα στην 
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το τμήμα 
Προμηθειών του Δήμου (αρμόδιος κ. Αναστασία Μυλωνά) οδός Καλαμβόκη 2Α ΜΕΛΙΣΣΙΑ. 
 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 2050070 ΦΑΞ: 213 2050039, e-mail: milona@melissia.gr 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
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Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 
7/9/2021 

8/9/2021 ώρα 08:00 

π.μ. 

18/9/2021 και ώρα 08:00 π.μ. 
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