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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                              Βρύσες,   08/04/2015 

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ                                                                                Αρ. Πρωτ. 4105 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Πληροφορίες: Α.ΤΣΑΠΑΚΗ  

Τηλέφωνο: 2825340521 

   Fax: 2825340518 

 

                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2015 

 

 Ο Δήμαρχος  Αποκορώνου  διακηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με  κριτήριο 

κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της νόμιμα διαμορφούμενης  

κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο νομό Χανίων όπως αυτή προσδιορίζεται από το 

Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων  και β) για τα 

ελαιολιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή που προκύπτει από το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό. Με  τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης κ 

λιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Αποκορώνου , των Σχολικών Επιτροπών Α βάθμιας και 

Β βάθμιας εκπαίδευσης ,  Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αποκορώνου, Αποκόρωνας 

Αναπτυξιακή Α.Ε. – ΟΤΑ), για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, ενδεικτικού προϋπολογισμού  

205.063,28 € πλεον ΦΠΑ 23% 252.227,83 €. 

για τα παρακάτω είδη: 

1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

3. BENZΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

4. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  του  συστήματος.  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους 

οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. απο την 5/5/2015 μέχρι την 8/5/2015 και ώρα 15.00 π.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 15/5/2015 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί). 

2. Όλα τα νομικά πρόσωπα. 

3. Συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό 

επάγγελμα ως το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

4. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμηθευτών 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 

παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 

Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το σύνολο της 

προμήθειας ή για μέρος αυτής. Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική. Η εγγύηση συμμετοχής 

ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της 

προμήθειας εκτός Φ.Π.Α., ή για κάθε ομάδα για την οποία υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

Ισχύς προσφοράς τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη ων και τα 
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λοιπά τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Αποκορωνου  www.apokoronas.gov.gr 

και στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. 

Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στα 

τηλ.2825340521,τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 

 

                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ  

 

 

 


