
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

Αρ. Πρωτ.: 6342/06-06-2016 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμαρχος Κισσάμου 

Προκηρύσσει  ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  σύμφωνα με τις 

διατάξεις των: Ν.2286/95/Α’19, Ν.3463/2006/Α’114, Ν.3801/2009/Α’163, Ν.3852/2010, Ν.3886/2010/Α’173, 

Ν.3979/2011/Α’138, Ν.4111/2013/Α’18, N.4152/2013/A’107, Ν.4155/2013/Α’120, Ν.4205/2013/A’242, 

Ν.4281/2014/Α’160, Π.Δ. 60/2007/Α’64, Υ.Α.11389/93/Β’185, Υ.Α. Π1/2390/Β’2013 όπως τυχόν έχουν 

τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (πετρελαίου θέρμανσης, 

πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Κισσάμου, με κριτήριο τη 

χαμηλότερη τιμή, ως εξής: 

Α) Για τα καύσιμα, χαμηλότερη τιμή θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα 
διαμορφούμενη, μέση λιανική τιμή πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα 
βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε 
χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης). (ομάδα 
1)  
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%.  

Β) Για τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, δηλαδή στο σύνολο των λιπαντικών (ομάδα 2), όπως 

αυτή περιγράφεται στην υπ΄αρίθμ 01/2016 διακήρυξη. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 150.288,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (24%) που θα 

χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 - 2017 του Δήμου Κισσάμου. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή  πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 10/06/2016 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  16/06/2016 ημέρα Πέμπτη  και από ώρα 07:00 π.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  06/07/2016 ημέρα  Τετάρτη και  ως ώρα: 15:00 μμ 

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

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις 

προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προμηθευτών.  

Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να  συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή 

Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της  οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού 

προ Φ.Π.Α. ήτοι 2.376,00€  για την Ομάδα 1, ή 48,00 € για την Ομάδα 2 (και το άθροισμα αυτών εφ’ όσον ο 

προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών) , άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα για την οποία θα συμμετέχει.  

Χρόνος ισχύος των προσφορών: είναι ενενήντα (11) μήνες, προσμετρούμενες από την επομένη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης για 3 επιπλέον 

μήνες.  

Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού ποσού του τιμήματος μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα  έτος από την υπογραφή της. Στην περίπτωση που δεν έχει 

ανακηρυχθεί από τον Δήμο νέος μειοδότης, μετά την λήξη της εν λόγω Σύμβασης, το Δημοτικό Συμβούλιο 

δύναται με Απόφασή του να παρατείνει την ισχύ αυτής μέχρι τρεις (3) μήνες, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του 

διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Κισσάμου, στο τηλέφωνο 28223 – 40204. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΔΘΠΩΕΖ-ΖΗ2
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