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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

 
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα ή στο σύνολο του προϋπολογισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2022-2024», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 808.962,90€, συμπ. του 
δικαιώματος προαίρεσης 15% πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.003.114,00€, με CPV 09135100-5 
(πετρέλαιο θέρμανσης), 09134200-9 (καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ), 09132100-4 (αμόλυβδη βενζίνη), 24951100-
6 (λιπαντικά) και 24951000-5 (γράσα και λιπαντικά). 
 

Η τιμή προσφοράς για το ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» και για το ΤΜΗΜΑ 2: «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ», θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης χονδρικής 
τιμής πώλησης των συγκεκριμένων ειδών, του Τμήματος Παρατηρητηρίων Τιμών του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή) για το Νομό Αττικής, κατά την ημέρα 
παράδοσης αυτών και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (Πετρέλαιο Θέρμανσης, 
Πετρέλαιο Κίνησης). 

Η τιμή προσφοράς για το ΤΜΗΜΑ 3: «ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ», θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 
επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης του συγκεκριμένου είδους, του Τμήματος 
Παρατηρητηρίων Τιμών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή) για το Νομό Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό 
γνώρισμα του είδους (Αμόλυβδη Βενζίνη). 

 

Η τιμή προσφοράς για το ΤΜΗΜΑ 4: «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ», θα δοθεί ως χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού. 

 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 
136551.) 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 18/10/2021 και ώρα 11.00 π.μ. 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: Παρασκευή 22/10/2021 και ώρα 11.00 π.μ. 
 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν εγγύηση συμμετοχής ποσού 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, μη 
συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης & χωρίς Φ.Π.Α κάθε ομάδας για την οποία θα καταθέσουν προσφορά. 
 
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον μειοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/2007, του Ν. 3801/09 και 

της υπ’αριθμ. 27754/10 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης. 

Στη διαδικτυακή πύλης www.promitheus.gov.gr παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού και 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων. 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες (αρμόδιοι υπάλληλοι: Λυμπιτάκης Α., Μπαλτσιάκη Π. 213-2024293). 

 
           Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
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ΑΔΑ: 9Π0ΗΩΡΦ-ΚΔ8
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