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Περίληψη Διακήρυξης 
Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 

Διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με τη μέθοδο της χαμηλότερης προσφοράς, δηλαδή το μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες πάνω στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές 
προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει 
κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων  
Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης & Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ. Δήμου Λέσβου». 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των  863.882,05 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ. 
Η προμήθεια κατατάσσεται σε πέντε διακριτές επί μέρους Ομάδες, ως ακολούθως:  

 
ΟΜΑΔΑ   Α :Προμήθεια καυσίμων Δημοτικής ενότητας Μυτιλήνης 
                    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ DIESEL 70.000 LT 
                    ΠΕΤΡEΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ DIESEL 5.000LT 
                    ΒΕΝΖΙΝΗ SUPER ΤΥΠΟΥ LPR 500 LT 
                    ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 10.000 LT 
ΟΜΑΔΑ   Β : Προμήθεια καυσίμων για το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου  
                     Δικαίου «Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού» του Δήμου   
                     Λέσβου Δημοτικής ενότητας Μυτιλήνης 
                     ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ DIESEL 5.041 LT 
                     ΠΕΤΡΈΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ DIESEL 33.880 LT 
                     ΒΕΝΖΙΝΗ SUPER ΤΥΠΟΥ LPR 566 LT 
ΟΜΑΔΑ  Γ : Προμήθεια καυσίμων για το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
                    Δικαίου «Σχολική επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου  
                    Λέσβου»  
                    ΠΕΤΡEΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ DIESEL 242.484 LT 
ΟΜΑΔΑ  Δ : Προμήθεια καυσίμων για το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
                    Δικαίου «Σχολική επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου  
                    Λέσβου»  
                   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ DIESEL 211.992 LT 
ΟΜΑΔΑ  Ε : Προμήθεια καυσίμων για τη ΔΕΥΑΛ  
                    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ DIESEL 8.895 LT 
                    ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 7.399 LT 

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα 

στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στην Διεθνή 

Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT), σύμφωνα με 

τα άρθρα 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 12 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και η οποία συμφωνία 

κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή με τον Νόμο 2513/1997, υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται 

από την ΣΔΣ, ή σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες. 

Γίνονται δεκτές διακριτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της προμήθειας, ενώ δεν 

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο της 

προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή υπογράφονται ξεχωριστές συμβάσεις κατά προμηθευτή με τους 

ίδιους όρους, οι οποίοι αναφέρονται  στην διακήρυξη. 
Ο Δήμος Λέσβου διατηρεί το δικαίωμα για την δέσμευση του αναδόχου να συναινέσει σε νέα 

προμήθεια ομοειδών καυσίμων με τους ίδιους όρους, ασκούμενο με μόνη δήλωση της αναθέτουσας 
αρχής κατά ποσοστό 30%. 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση αντιγράφου της μελέτης και 

συμπληρωματικών εγγράφων είναι 19 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 13:00 μμ. 

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προφορών είναι 25 Νοεμβρίου  

2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:30 πμ έως 11.00 πμ, στα γραφεία του Δήμου Λέσβου στη 

Μυτιλήνη, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Β’ όροφος, Τ.Κ.81100. 

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Η παράδοση θα 

γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου, των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. και της ΔΕΥΑΛ. 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 5% επί της τμηματικής προϋπολογισθείσας από το Δήμο δαπάνης για 
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την οποία υποβάλλεται προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου Φ.Π.Α. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για έξι (6) μήνες από την επομένη της 

διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την 

προσφορά τους. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Η χρηματοδότηση είναι: Για το τμήμα 1: από 

τακτικά έσοδα του Δήμου Λέσβου, για το τμήμα 2: από τακτικά έσοδα, για τα τμήματα 3 και 4: από 

την επιχορήγηση των Κ.Α.Π. του Δήμου προς τα Ν.Π.Δ.Δ. και για το τμήμα 5: από ανειδίκευτα 

έσοδα. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.  

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται στα τηλέφωνα 22513 50565 &  

22510 23980, fax 22513 50510, αρμόδιοι υπάλληλοι: κα Πελαγία Αράμβογλου και κ. Γρηγόρης 

Κυριάκης, στο Γραφείο Προμηθειών και Γραφείο Κίνησης του Δήμου Λέσβου, 1
ος

 όροφος, 

διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη. 

       
Μυτιλήνη 10-10-2013 

 

                                                                                        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 

                                                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΡΑΝΗΣ 


