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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΘΑΣΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. 

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τα λιπαντικά  ή η μεγαλύτερη 

ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση 

εβδομαδιαία  τιμή πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το 

εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου 

Ανάπτυξης  για τα  καύσιμαγια την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΘΑΣΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» προϋπολογισμού  71.306,20  ευρώ με το Φ.Π.Α.  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ 

Οδός: ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 

Ταχ.Κωδ.:64004 

Τηλ.:2593350153. 

Telefax:2593022104 

E-mail: giota.georgitsi@thassos.gr 

Ιστοσελίδα:www.thassos.gr 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.thassos.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

3. Κωδικός CPV: 09000000-3 

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: GR 115004 

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:  



  

Προσφορές γίνονται δεκτές  για το σύνολο των ειδών  και όχι για μεμονωμένα είδη 
  
 

 

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: . Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

 

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: εντός 2 ημερών από την εκάστοτε 

παραγγελία 

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 

άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή 

πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού 

μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης. 

 

9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό 

Κατάστημα του Δήμου Θάσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 26-

06-2017 ημέρα Δευτέρα . Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 10.00 π.μ.  

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, 

ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 

 

10. Χρόνος ισχύος προσφορών:6 μήνες 

 

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 

12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΘΑΣΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. 

 



  

13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 

ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται 

ενώπιον του Δ.Σ. . Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την 

κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με 

το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.  

 

15. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Θάσου (www.thassos.gr)  και 

στην εφημερίδα ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ Καβάλας 

 

 

       Ο Πρόεδρος της 

                                                                    ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. 

 

 

                                                                  ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

 

       


