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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Ο δήμαρχος Καρύστου, διακηρύσσει, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες 

σφραγισμένες προσφορές, για την "προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών" για την 

κάλυψη των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου Καρύστου και των νομικών 

του προσώπων, έτους 2017, συνολικού προϋπολογισμού 

258.466,43€(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%). Για τα μεν καύσιμα, θα προσφερθούν 

ποσοστά έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης κατά τις ημέρες παράδοσης 

στην Κάρυστο, ενώ για τα λιπαντικά θα προσφερθούν τιμές χαμηλότερες ή το πολύ ίσες 

αυτών του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Ανάδοχος, προμηθευτής-χορηγητής σε κάθε 

ομάδα θα αναδειχτεί εκείνος που διαμορφώνει την χαμηλότερη προσφορά επί του 

αντίστοιχου, ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι 

η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά  μόνο βάσει τιμής. 

Ο διαγωνισμός, θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr (διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς) με 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα, υποβολής προσφορών, την Παρασκευή, 19-05-2017 

και ώρα 16:00 μμ.  

Η δαπάνη για την προμήθεια, έχει προϋπολογιστεί, ανά ομάδα, ως εξής: Α) δήμος 

Καρύστου 149.732,85 €, Β) λιπαντικά 28.064,50 €, Γ) Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή 

δήμου Καρύστου 12.902,45 €,  Δ) Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή δήμου Καρύστου 

9.676,84 € και Ε) Οργανισμός Περιβάλλοντος Παιδείας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Καρύστου 8.064,03 €. Ανέρχεται 

δηλαδή, συνολικά, στο ποσό των 208.440,67 € (ο Φ.Π.Α 24% δεν περιλαμβάνεται στα 

προαναφερόμενα ποσά). Περιλαμβάνει δε, συνολικά τα ακόλουθα είδη: Βενζίνη 

αμόλυβδη, (10.996 λίτρα)–Πετρέλαιο diesel κίνησης, (125.569 λίτρα)–Πετρέλαιο diesel 

θέρμανσης, (43.031 λίτρα)–Λάδι υδραυλικού, (1.535 λίτρα)–Υγρό φρένων, (35 λίτρα)–

Υγρό μπαταρίας, (60 λίτρα)–Γράσο βάσης ασβεστίου, (39 χλγ)–Γράσο βάσης λιθίου, (45 

χλγ)–Λιπαντικό οδοντωτών τροχών SAE 80W/90 (βαλβολίνη), (150 λίτρα)–Λιπαντικό 

αυτόματων κιβωτίων (σασμάν & τιμονιών), (160 λίτρα)–Λιπαντικό μειωτήρων 

(συνθετικό), (170 λίτρα)–Πρόσθετο μειώσεως ρύπων, τύπου AdBlue (1.425 λίτρα)–

Μονότυπο λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 30 & SAE 40, (510 λίτρα)–Πολύτυπο 

λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου SAE 15W/40, (926 λίτρα)–Πολύτυπο λιπαντικό 

κινητήρων πετρελαίου SAE 20W/50, (921 λίτρα)–Συνθετικό λιπαντικό βενζινοκινητήρων 

SAE 15W/50,  (300 λίτρα).  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 

είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 

1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της 

ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ 

της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες 

προσκομίζουν κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που λεπτομερώς αναφέρονται στην 

σχετική 4020/25-4-2017 διακήρυξη καθώς και εγγυητική επιστολή συμμετοχής που 

ανέρχεται στο 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, ανά ομάδα (χωρίς ΦΠΑ). 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΝΨΩΩΕΦ-ΑΦΘ



Πληροφορίες, σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, παρέχονται στο δήμο 

Καρύστου,  με Ταχ. Δ/νση : Ι. Κότσικα και Ελλήνων Αμερικής, Τ.Κ.34001, Κάρυστος 

Εύβοιας (δημαρχείο), στο τηλέφωνο : 2224350012 (fax: 2224023666) κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες καθώς και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του δήμου http://www.dimoskarystou.gr/city/notice-

category/διαγωνισμοί-προκηρύξεις. 

       Ο δήμαρχος Καρύστου 
 

  Ραβιόλος  Ελευθέριος 
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