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   ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ 

   Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

    
                                          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ–ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ  ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ» 

 

1.Στοιχεία αναθέτουσας αρχής:  Δήμος  Δράμας , Βερμίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου, 66100 Δράμα GR 

τηλ.+302521350630, Fax +302521350748. 

2.Διαδικασία: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός.  

3.Περιγραφή/αντικείμενο διαγωνισμού: Η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης,, πετρελαίου  

κίνησης,  βενζίνης αμόλυβδης, και  ελαιολιπαντικών.  
4.Κριτήρια ανάθεσης : Κριτήριο κατακύρωσης είναι  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  στη μέση 

τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή 

τον αρμόδιο φορά  όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  και ελαιολιπαντικών με 

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

5.Προϋπολογισμός: 1.598.043,43 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

6.Απαιτούμενες εγγυήσεις:  Κατάθεση εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με το άρθρο26 του 

ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 2.6B της διακήρυξης και ανάλογα με το πακέτο συμμετοχής. 

7.Προθεσμία ολοκλήρωσης της προμήθειας, τόπος, τρόπος παράδοσης: Αναφέρεται 

αναλυτικά στο τεύχος. 

8.Διάθεση τεύχους προκήρυξης:  Δήμος Δράμας, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα 

Προμηθειών (γραφείο 210), Βερμίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου, 66100 Δράμα GR, τηλ.+302521350630 

(πληροφορίες Μ. Μελιάδης), Fax +302521350748, e-mail: mmeli@dimosdramas.gr   και η 

παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier), με την υποβολή 

σχετικής αίτησης. 

9.Προθεσμία παραλαβής προκήρυξης: Μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής προσφορών δηλαδή  έως την 16/09/2013. 

10.Προθεσμία υποβολής αίτησης συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων 

σχετικά με την προκήρυξη:  Μέχρι και την 11η   Σεπτεμβρίου 2013 για την παραλαβή των 

τευχών. 

11.Προθεσμία υποβολής προσφορών:  Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 24η 

Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10 π.μ. απ΄ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού. Σε 

περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη εργάσιμη της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

12.Ημερομηνία  ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Ημέρα Τρίτη 24  

Σεπτεμβρίου 2013  και ώρα 10η πρωινή στο Δημοτικό κατάστημα (γραφείο 210). 

13.Ημερομηνία αποστολής της  προκήρυξης: Η παρούσα προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση 

στην εφημερίδα της Ε.Ε.  την 01-08-2013.  

14.Ημερομηνία παραλαβής  της  προκήρυξης από την Υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των 

ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:  01-08-2013.  
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