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Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη: 

 

1. Την υπ’ αριθμ. 89/2020 (ΑΔΑ: ΩΓΘ2Ω9Μ-458) απόφαση του ΔΣ του Δήμου 

Δράμας περί Έγκριση εκκίνησης διαδικασίας για τη διενέργεια ενιαίου 

διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών 

Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, 

βενζίνης αμόλυβδης, ελαιολιπαντικών) του Δήμου Δράμας, των Νομικών του 

Προσώπων και Επιχειρήσεων, για το οικονομικό έτος 2021 

2. Την υπ’ αριθμ. 119/2020 (ΑΔΑ: ΩΕΦΟΩ9Μ-ΝΕΓ) απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων δημοπράτησης.  

3. Η Διακήρυξη με αριθμό πρωτοκόλλου 10896/12-5-2020 (ΑΔΑΜ: 

20PROC006691361/2020-05-12). 

4. Την υπ’ αριθμ. 225/2020 (ΑΔΑ: 63ΥΗΩ9Μ-ΘΛΕ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στην διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (εφημερίδες) σύμφωνα με 

την παρ. 1 & 2α του άρθρου 32 (Προσφυγή στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση).  

5. Η Γνώμη Δ69/2020 (του αρ. 2 παρ. 2, περ. γ’, υποπερ. δδ’ του Ν. 4013/2011 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

6. Την ανάγκη έγκαιρης ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας πέντε (5) 

Τμημάτων υγρών καυσίμων με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης. 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεσης της σύμβασης 

προμήθειας πέντε (5) Τμημάτων υγρών καυσίμων με την διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης. 

 

Τα προαναφερόμενα πέντε (5) Τμήματα υγρών καυσίμων είναι τα παρακάτω: 



 

Τμήμα Είδος Λίτρα 
Αξία 

χωρίς ΦΠΑ 
ΦΠΑ 24% 

Αξία 

με ΦΠΑ 

ΔΕΥΑΔ 

7 
Βενζίνη 

Αμόλυβδη 
10.400 14.664,00 3.519,36 18.183,36 

ΔΕΚΠΟΤΑ 

13 
Πετρέλαιο 

Κίνησης 
1.000 1.250,00 300,00 

1.550,00 

14 
Βενζίνη 

Αμόλυβδη 
2.000 2.820,00 676,80 

3.496,80 

ΔΕΚΠΟΤΑ (ΚΔΑΠ – μεΑ)  

15 
Πετρέλαιο 

Κίνησης 
1.700 2.125,00 510,00 

2.635,00 

16 
Βενζίνη 

Αμόλυβδη 
500 705,00 169,20 

874,20 

Σύνολο  21.564,00 5.175,36 26.739,36 

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, για περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα. Η 

προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών/ποσοτήτων που περιλαμβάνονται σε 

κάθε τμήμα, για την οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας.  Προσφορά η οποία 

θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας είδος/ποσότητας κάθε τμήματος θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 59 του Ν.4412/2016). 

 

Προκειμένου να συμμετάσχουν οι οικονομικοί φορείς στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά εντός δέκα (10) ημερών από 

την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με 

τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 10896/12-5-2020 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 

20PROC006691361/2020-05-12).  

 

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με 

καταληκτική ημερομηνία την  2/11/2020 και ώρα 17:00 (Σχετικός Αρ. Α/Α 

Συστήματος 101235). 

 

 
 
 

Ο Αντιδήμαρχος  

Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

 

Ιωάννης Εφραιμίδης 
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