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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ∆ήµαρχος 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.∆. 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 
∆ήµου 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).  
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης µπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 1%.  

Β) Για τα λιπαντικά η χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών, δηλαδή στο σύνολο των 
λιπαντικών (τµήµα 2), όπως αυτή περιγράφεται στην υπ΄αρίθµ 04/2015 διακήρυξη. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός είναι 169.027,37€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α (23%) που θα 
χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015-2016 του ∆ήµου Κισσάµου. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
 
Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή  πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ: 06/11/2015 
 
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  6/11/2015 ηµέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.µ. 
 
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών:  26/11/2015 ηµέρα  Πέµπτη και  ως ώρα: 14:00. 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

∆ικαίωµα 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 1% του προϋπολογισµού προ Φ.Π.Α. ήτοι 
1.345,85€  για το τµήµα 1, ή 28,35 € για το τµήµα 2 (και το άθροισµα αυτών εφ’ όσον ο προσφέρων συµµετέχει για 
το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών) , άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ 
Φ.Π.Α. για την συγκεκριµένη οµάδα για την οποία θα συµµετέχει.  

Χρόνος ισχύος των προσφορών: είναι ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από 
την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισµού, µε 
δυνατότητα παράτασης για 30 επιπλέον ηµέρες.  

Για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
Σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% 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 ∆ήµο νέος µειοδότης, µετά την λήξη της εν λόγω Σύµβασης, το ∆ηµοτικό 
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 ∆ήµου Κισσάµου, στο τηλέφωνο 28223 – 40213. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 
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