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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΗΣ 

 
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήρια για την ανάθεση της 

σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες στην μέση λιανική τιμή πώλησης, όπως αυτές 

προσδιορίζονται από την ιστοσελίδα του Πρατηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας ή τον αρμόδιο φορέα που ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία και αποκλειστικά βάσει των  τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για  το  σύνολο των 

προς προμήθεια ειδών (καύσιμα) της αριθ. 9/2021 μελέτης της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Σύμης όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν. 4412/2016 , για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 

46.518,80 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 24%. 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σύμης,  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ως εξής: 
 

• Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 26/7/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. 

• Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 4/8/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10:00. 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς. 
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα, ημεδαπά 
ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και 
Κοινοπραξίες Προμηθευτών. 
Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του Διαγωνισμού και των Τεχνικών 
Προδιαγραφών της Μελέτης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το τμήμα προμηθειών του 
Δήμου Σύμης στο τηλ: 2246360413 
Η  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ» 
θα έχει χρονική διάρκεια ενός (1) έτους  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
προσφερόμενης τιμής, χωρίς Φ.Π.Α (24%).  
Ο παραπάνω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  και ιδίως των 
άρθρων 116 και 117 και του άρθρου 209  του Ν. 3463/2006  
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

 




