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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Ο Δήμος Μεγαρέων 
 

Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95, την υπ’ αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφαση (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), τις 

διατάξεις του Ν. 4281/2014 και άλλων διατάξεων 

Προκηρύσσει 
 

Ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό για «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για το έτος 2015»  συνολικής 

προϋπολογισθείσας αξίας : 221.500,00 ( με ΦΠΑ 23%) , με σφραγισμένες προσφορές  και κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη προσφορά η οποία  θα δοθεί με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)στο σύνολο της 

προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης, του 

Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την ημέρα 

παράδοσης αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30-45 της αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

Η διενέργεια του διαγωνισµού θα γίνει µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω  της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήµατος. 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: www.promitheus.gov.gr  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ:  13/11 /2015  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 14 /12 /2015, Ημέρα: Δευτέρα, Ώρα 10:00 πμ 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  23 /12/2015,  Ημέρα: Τετάρτη , Ώρα 15:00 μμ  
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.  

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισµού στην ηλεκτρονική βάση του ΕΣΗ∆ΗΣ είναι ο 8028. 

Κάθε  προσφορά  συνοδεύεται  από  εγγύηση  συµµετοχής  υπέρ  του  συµµετέχοντος  για ποσό που θα καλύπτει το 

2% χωρίς το Φ.Π.Α. επί του ενδεικτικού  προϋπολογισµού για τον οποίο κατέθεσε προσφορά, όπως αναφέρεται στην 

αναλυτική διακήρυξη. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του δήμου και συγκεκριμένα 

στη διεύθυνση www.megara.gr (προκηρύξεις) και στον δικτυακό τόπο του  διαγωνισµού  µέσω  της  διαδικτυακής  

πύλης  www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ). 

Η περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης, στον δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες («ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» 

και «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ») καθώς και στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του Δήμου μας «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»).  Επίσης,  θα 

τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.                                  

Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων 

 
 
 

Γρηγόριος Σταμούλης 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προμηθειών  
Πληροφορίες: Καραντώνη Μ., 
Σταυράκης Α. 
Τηλέφωνο: 22960 82871  
Fax: 2296082374  
e-mail: promithies.megara@gmail.com  

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

((Ως προς τις ημερομηνίες δημοσίευσης) 

 

Ημερομηνία 3 /11/2015 

Αρ. πρωτ. : 21348   
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