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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά διακηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σφραγισμένες προσφορές με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με μελέτη του γραφείου προμηθειών του δήμου , για προμήθεια 
καυσίμων κίνησης ,θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Εμμ.Παππά και των Νομικών του 
Προσώπων για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και ως 30-09-2021 με δικαίωμα 
χρονικής παράτασης του φυσικού αντικειμένου της σύμβαση άλλους δύο μήνες σε περίπτωση που 
επέλθει η χρονική διάρκεια της σύμβασης και δεν έχει εξαντληθεί το συμβατικό ποσό.      

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει  τιμής και συγκεκριμένα α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα 
διαμορφούμενη  μέση τιμή λιανικής πώλησης , όπως αυτή πιστοποιείται από την Διεύθυνση Ανάπτυξης 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών , Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας , κατά την 
ημέρα παράδοσης του είδους και β) τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας των λιπαντικών. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 562.986,07€ με το Φ.Π.Α. 
και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους των φορέων. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 16-10-2019 και ώρα 10:00:00 και καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα στις 05-11-2019, 22:00:00. Μετά την παρέλευση της 

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.         

Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού 

μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του Δήμου Εμμ.Παππά και ορίζεται σε 
ποσοστό 1% επί της συνολικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. του ενδεικτικού προϋπολογισμού των ειδών της 
υποβληθείσης προσφοράς και εκδίδεται από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα, το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. . 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή 
περισσότερες εκ των ομάδων / υποομάδων των προς προμήθεια ειδών , υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η 
προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα της κάθε ομάδας / υποομάδας  

Γλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική  

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Εμμανουήλ Παππά στο τηλέφωνο 2321352635 (κ. Χρ. Μέλλιου  
Γραφείο Προμηθειών) .Αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Εμμ.Παππά http:// 
emm.pappa.gr .                                                                                                                   

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

                                                                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΝΟΤΑΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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