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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

                                                      

Ο Δήμος  Κυθήρων  προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό  διαγωνισμό  με  

σφραγισμένες  προσφορές  και  κριτήριο  κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για την  

προμήθεια υγρών  καυσίμων  και   λιπαντικών  για  τo   έτος   2015 .  

Ο διαγωνισμός   θα  διεξαχθεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις που    προβλέπονται 

από  τον  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  ( Υπ. Απ.  11389/93). 

O ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 

51.632,18 € ( και αναλύεται σε 3.124,00 για αμόλυβδη βενζίνη, 37.267,10 για 

πετρέλαιο κίνησης, 5.400,00 πετρέλαιο θέρμανσης για το Δημαρχείο Κυθήρων και 

τις σχολικές επιτροπές του Δήμου, και 5.841,08 για τα λιπαντικά) πλέον ΦΠΑ 23% . 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με 

την εμπορία και διάθεση καυσίμων και λιπαντικών . 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό, υποβάλλοντας 

προσφορά για το σύνολο της προμήθειας  ή και για μέρος των προς προμήθεια ειδών, 

υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό 

ποσότητα του κάθε είδους , επί ποινή αποκλεισμού. 

Οι   προσφορές  με  τα δικαιολογητικά  θα  κατατεθούν στο   γραφείο  του Δήμου 

στη Χώρα Κυθήρων, έως  12 Μαΐου  2015 ημέρα Τρίτη και  ώρα  10.00 π.μ.. Εάν για 

λόγους ανωτέρας βίας, ο διαγωνισμός δεν γίνει την ανωτέρω ημερομηνία, η αποβεί 

άγονος,  τότε θα επαναληφθεί  στις  19  Μαΐου 2015, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 10.π.μ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 

προϋπολογισθείσης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Σε περίπτωση που 

υποβληθούν προσφορές για επί μέρους ομάδες το ποσοστό του 5% θα πρέπει να 

αναλογεί στον προϋπολογισμό με ΦΠΑ  των προς προμήθεια ειδών.  

Πληροφορίες  σχετικά  με  την  προμήθεια  και  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  

δίδονται στο γραφείο του Δήμου στη Χώρα ΚΥΘΗΡΩΝ από τον Προϊστάμενο της 

Τεχνικής Υπηρεσίας: Στάθη Κωνσταντίνο και στα τηλέφωνα  2736031213  και φαξ 

2736031919.                                              

      Ολόκληρη η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ΑΔΑΜ: 

15PROC002745094. 
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