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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 Παρ. 2(Α) ΤΟΥ Ν 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ »
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 41.782,30 € ΜΕ ΦΠΑ
Βάσει της 273/2021 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του Ανοικτού άνω των ορίων
διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη
του διαγωνισμού “Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών
Προσώπων για δύο (2) έτη” με αριθμό Διακήρυξης 1275/9-2-2022, η οποία έλαβε τον 154534
αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC010030140.
Με την υπ’ αριθ. 142/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνέχεια της υπ’ αριθ.
95/2022 απόφασης Ο.Ε. για την έγκριση του 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού
αποφασίστηκε η προσφυγή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, σε
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω άγονου διαγωνισμού για την
ανάθεσή της με την Δ 49/2022 / 7-7-2022 σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ, χωρίς τροποποίηση των
όρων του αρχικού διαγωνισμού.
Συνεπώς, ο Δήμος Ξηρομέρου προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
Δημοσίευση προκήρυξης την προμήθεια καυσίμων για την Δ.Ε. Φυτειών, προϋπολογισμού
41.782,30€ με Φ.Π.Α. 24% .
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθ. πρωτ. 11660/412-2021 1. Α-404 (ΑΔΑ: 6Γ61ΩΚΖ-ΡΨ6) 2. Α-406 (ΑΔΑ: ΨΗ0ΩΩΚΖ-ΑΞΧ) 3. Α-411 (ΑΔΑ: 6Η9ΚΩΚΖ-ΑΧ2)
Αποφάσεις Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης καθώς και οι κάτωθι αποφάσεις ανάληψης
υποχρέωσης: 1. 5075/31-5-2022 (Α-128) (ΑΔΑ: ΨΕ5ΣΩΚΖ-ΞΞΩ), 2. 5075/31-5-2022 (Α-130) (ΑΔΑ:
66ΗΚΩΚΖ-5ΑΕ) και 3. 5032/1-6-2022 (Γ-100 (ΑΔΑ: 9Ψ2ΝΩΚΖ-ΦΟΥ) και
β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της
παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της
αντίστοιχης πίστωσης.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr
Η ημερομηνία έναρξης και η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι οι
ακόλουθες:
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ
www.promitheus.gov.gr

21/09/2022 και ώρα 15:00

28/09/2022 και ώρα 15:00

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 1275 / 9-2-2022 διακήρυξη με (ΑΔΑΜ:
22PROC010030140).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 172348
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κάθε είδους
επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την
προαναφερθείσα διεύθυνση καθώς και από το site του Δήμου Ξηρομέρου www.dimosxiromerou.gr.
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