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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙ-

ΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ & 

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΕΤΩΝ 2023-2024 

  ΠΡΟΫΠ. 885.366,94€ (με ΦΠΑ) 

   

  ΑΡ. ΠΡΩΤ.  9546/20-09-2022 

         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ  

& ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2023 & 2024» 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με ηλεκτρονικές προσφορές για την 

''''ΠΠρροομμήήθθεειιαα  υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων ετών 

2023 και 2024'' Εκτιμώμενης αξίας  885.366,94€ (με τον Φ.Π.Α.), (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνη-

σης, βενζίνης αμόλυβδης, ελαιολιπαντικών).   

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

και συγκεκριμένα :  

α) καυσίμων θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμε-

νης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουρ-

γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας για τον Δήμο Δοξάτου, κατά 

τον μήνα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο 

κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης) 

β) ελαιολιπαντικών θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυ-

ακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 30/09/2022 ώρα 

15:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 31/10/2022 ώρα 20:00  σε ηλεκτρονικό 

φάκελο.   

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 04/11/2022 και ώρα 10:00 π.μ.  

 

 Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοι-

νοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγ-

γυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2.2.1. της διακήρυξης. 

 Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά τα οποία περιγρά-

φονται στην αναλυτική διακήρυξη και εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1% επί της συνολικής προϋπολογισθε-

ίσας δαπάνης (προ ΦΠΑ) του εκάστοτε πακέτου. 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

από τον Δήμο Δοξάτου, Τ.Κ 66031, αρμόδια υπάλληλος Κοτζαγιαννίδου Μαρία, τηλ. επικοινωνίας: 25213-

52411, fax: 25213-52419 e-mail: mariak@doxato.gr. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσ-

κονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.doxato.gr καθώς και 

στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).  

 

 

Η παρούσα προκήρυξη εστάλη για δημοσί-

ευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. την 29/09/2022. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 

 
 

 

ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

 

ΑΔΑ: 611ΔΩ95-ΗΚΨ
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