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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

 
   Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής Διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό  Διαγωνισμό, με 

σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ», προϋπολογισμού 19.799,45 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης: 

 Για την ομάδα 1 το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της 

εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ τιμής πώλησης του πετρελαίου 

κίνησης σύμφωνα με το δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων του Παρατηρητηρίου 

Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας(ΓΕΝΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – Γενική Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή 

& Εποπτείας της Αγοράς ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ- Δ/νση 

Πολιτικής & Ενημέρωσης Καταναλωτή - Τμήμα Παρατηρητηρίων Τιμών 

&Τιμοληψιών) στο Νομό Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα 

αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης). Το 

ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 

5%.  

Για την ομάδα 2 το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της 

εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης ΛΙΑΝΙΚΗΣ τιμής πώλησης της βενζίνης 

αμόλυβδης, σύμφωνα με το δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων του 

Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & 

Ανταγωνιστικότητας (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – Γενική 

Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή & Εποπτείας της Αγοράς ΤΜΗΜΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ- Δ/νση Πολιτικής & Ενημέρωσης 

Καταναλωτή - Τμήμα Παρατηρητηρίων Τιμών &Τιμοληψιών)στο Νομό Αττικής, κατά 

την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό 
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γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη αμόλυβδη). Το ανωτέρω 

ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 29/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

Τμήματος καθαριότητας Μηχανημάτων – Οχημάτων, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της υπ’ αριθ. 17963/30-05-2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC006262328) 

διακήρυξης.   

  

    Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων , (ΦΕΚ 

114/   /8-6-2006) – Κ.Κ.Δ.Κ., και τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης  

(ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Α). 

   Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13/06/2017 και από ώρα 10:00π.μ. 

έως 10:30π.μ.. 

     Η Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό) επί του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού για κάθε ομάδα και κατατίθεται εντός των 

προθεσμιών που τάσσονται για τις προσφορές. 

      Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την παραλαβή της 

διακήρυξης και το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη 

Διεύθυνση:http://www.agiaparaskevi.gr/ΕφημερίδαΥπηρεσίας/Προκηρύξεις/tabid156

/Default.aspx, ή και στον Δήμο καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 

τμήμα Προμηθειών, Τηλ.  213 2004558-559, 2132004602. 

 
 

        Ο Γενικός Γραμματέας  

  Στέφανος Κασαπίδης 
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