
 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2021 

 

Διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΕΤΟΥΣ 2021.  

Ο Δήμος Πρεσπών προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες 

προσφορές για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΕΤΟΥΣ 2021, με κριτήριο κατακύρωσης: 

 α) Για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για το σύνολο των ειδών σε 

ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους καυσίμου, 

όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Φλώρινας, με την έκδοση 

εβδομαδιαίου δελτίου τιμών. Η μέση μηνιαία λιανική τιμή προκύπτει από το μέσο όρο των εβδομαδιαίων 

δελτίων τιμών έκαστου μήνα.  

β) Για τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 και του άρθρου 86 του Ν. 4412/16, για την 

ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», 

συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α. 69.867,10 € ΕΥΡΩ.  

Η παραπάνω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και άλλες χρηματοδοτήσεις και θα βαρύνει τους 

Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε) του προϋπολογισμού του δήμου έτους 2021. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά με ισχύ τουλάχιστον 

120 ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού σε όλα τα είδη ή μέρους αυτών. Η οικονομική 

προσφορά έκαστου υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια 

ειδών ή τουλάχιστον ενός. 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) 

επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος από την υπογραφή της ή μέχρι την εξάντληση του ποσού.  

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16/03/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 πμ έως 10:00 π.μ. στο Δημοτικό 

Κατάστημα Πρεσπών(Λαιμός- Πρεσπών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου.  

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται στα γραφεία του Δήμου, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Δημαρχείο, τηλ. : 2385351320-21-22, fax 2385051436, 

Τ. Κ.53077, κ. Ε. Καραγιάννης). Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες τεύχος της διακήρυξης 

και της μελέτης (τεχνική περιγραφή) που την συνοδεύει, του ΤΕΥΔ, καθώς και του εντύπου της οικονομικής 

προσφοράς, υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.prespes.gr). 

Δημοσιότητα περίληψης διακήρυξης:  

1. Στην ιστοσελίδα του Δήμου  

2. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή.  

3. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί ΚΑΙ στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 

www.diavgeia.gov.gr. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Παναγιώτης Πασχαλίδης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ   ΠΡΕΣΠΩΝ 

 

 

Λαιμός 26/2/2021  

Αριθ. Πρωτ.: 712 

 

http://www.diavgeia.gov.gr/
ΑΔΑ: 9643ΩΞ8-2Ν3
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