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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 
 

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω Των 

Ορίων,  για την επιλογή Αναδόχου – Αναδόχων της προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των 

αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των Νομικών του Προσώπων για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, 

με δυνατότητα χρονικής παράτασης έως εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.097.271,024 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24% 

(983.345,046 ευρώ) = 5.080.616,070 ευρώ. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι δεσμευτικό για τους 

Φορείς και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται υπέρβασή του. 

Φορείς χρηματοδότησης της σύμβασης είναι: 1.  ο Δήμος Λαυρεωτικής, 2. το ΝΠΔΔ ΄΄ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου 

Λαυρεωτικής, 3. το ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής, 4. το ΝΠΔΔ ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’, 5. το ΝΠΔΔ ‘’ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’, 6. η Δημοτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία 

Ακινήτων Λαυρεωτικής. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 09134200-9, 09132100-4, 09135100-5. 

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε έξι (6) τμήματα – ομάδες: 

ΟΜΑΔΑ 1. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

1.1 09134200-9 Πετρέλαιο κίνησης 2.631.000,000 

1.2 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 92.903,226 

1.3 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη 218.395,161 

 

ΟΜΑΔΑ 2. ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

ΑΔΑ: ΩΣΣΝΩΛ1-ΦΒ1



2.1 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 142.500,000 

2.2 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη 53.465,323 

 

ΟΜΑΔΑ 3. ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

3.1 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 318.750,000 

 

ΟΜΑΔΑ 4. ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

4.1 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 297.290,323 

 

ΟΜΑΔΑ 5. ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

5.1 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 222.967,742 

 

ΟΜΑΔΑ 6. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ (€) 

6.1 09134200-9 Πετρέλαιο κίνησης 97.601,613 

6.2 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη 22.397,637 

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής ανά τμήμα. Ειδικότερα, κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 

(%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης εκάστου είδους κατά την ημέρα 

παράδοσης στο νομό Αττικής, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτά αναρτώνται επισήμως καθημερινά στην 

οικεία ιστοσελίδα (www.(http://www.fuelprices.gr). Το εν λόγω ποσοστό θα είναι ενιαίο για τα είδη της 

κάθε ομάδας. Επίσης, το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι αρνητικό έως 5% (άρθρο 63 Ν.4257/2014). 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής, ως Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να υλοποιήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες 

ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών, έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης, για την προμήθεια 

καυσίμων για τις δικές του ανάγκες, καθώς και για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων. Η παραλαβή και 

παρακολούθηση κάθε σύμβασης θα γίνεται από τον εκάστοτε φορέα υλοποίησης της προμήθειας. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 17 Ιουνίου 2022 

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 18 Ιουνίου 2022 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  23 Ιουνίου 2022 

ΑΔΑ: ΩΣΣΝΩΛ1-ΦΒ1



Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25 Ιουλίου 2022 

Συστημικός Αριθμός:  163559 

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία 

υποβάλλοντας προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα (ομάδες). Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας 

θα πρέπει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος και για τα τρία (3) έτη. 

Προσφορά  η  οποία  θα  δίδεται  για  ορισμένα  από  τα  είδη  κάθε  τμήματος  ή/και  για  μέρος  της  

προκηρυχθείσας ποσότητας τμήματος/τμημάτων, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Δικαίωμα προαίρεσης δεν προβλέπεται. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής, η οποία 

ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., με ανάλογη 

στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης. 

Για το σύνολο του διαγωνισμού το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανέρχεται σε ογδόντα μία 

χιλιάδες εννιακόσια σαράντα πέντε ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (81.945,42€). 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 

συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.  

Αναλυτικά: 

ΟΜΑΔΑ 1. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ποσό 58.845,97€ 

ΟΜΑΔΑ 2. ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ποσό 3.919,31€ 

ΟΜΑΔΑ 3. ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ποσό 6.375,00€ 

ΟΜΑΔΑ 4. ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», ποσό 

5.945,81€ 

ΟΜΑΔΑ 5. ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», ποσό 

4.459,35€ 

ΟΜΑΔΑ 6. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ποσό 2.399,99€ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) 

ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής 

των προσφορών στο σύστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη 

διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Λαυρεωτικής, www.lavreotiki.gr.  

Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης παρέχονται από το 

Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής, αρμόδια υπάλληλος: κα Γ. Μαργαρίτη, τηλέφωνο 

επικοινωνίας 2292 3 20 147, e- mail: nitsa@lavrio.gr. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) 

βαρύνουν τον Ανάδοχο. Εφόσον υποδιαιρείται η σύμβαση σε τμήματα, επιμερίζεται η δαπάνη 

δημοσιεύσεων, ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος. 

ΑΔΑ: ΩΣΣΝΩΛ1-ΦΒ1



 Σε περίπτωση, ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το Δήμο 

Λαυρεωτικής. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης για ένα ή περισσότερα τμήματα, ο Δήμος 

Λαυρεωτικής αναλαμβάνει τη σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων, που αφορά στα αντίστοιχα τμήματα. 

 

 

Δημήτρης Λουκάς 

 

 

Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

ΑΔΑ: ΩΣΣΝΩΛ1-ΦΒ1
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