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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 
 Ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την «προμήθεια καυσίμων κίνησης Δήμου 
Ωραιοκάστρου» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει  τιμής, υπολογιζόμενη με το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης στην διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του καυσίμου την 
ημέρα παράδοσης της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (άρθρο 63 του Ν. 4257/2014), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 
74.398,91 €  και αναλυτικά   

Α/Α ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ 

ΝΟΜΟΥ 
4/2017 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Βενζίνη αμόλυβδη 9.770,00 1,523 € 14.879,71 € 

2 Πετρέλαιο κίνησης 47.200,00 1,261 € 59.519,20 € 

    Σύνολα 74.398,91 € 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος  θα πρέπει να συμμετέχει  για το σύνολο των ειδών της 
διακήρυξης,  επί ποινή αποκλεισμού. 
Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αρ.  140/2017 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου, ΑΔΑ: Ω2ΥΑΩΗΖ-ΥΞ4.  
Ο  διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού την Πέμπτη 
11 Μαΐου 2017 και ώρα 10.30π.μ.  (λήξη παράδοσης προσφορών) στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου που 
βρίσκεται στην οδό Κομνηνών 76. 
 Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται  ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ωραιοκάστρου, Οδός Κομνηνών 76, Τ.Κ. 
57013, Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού. 
 Τα τεύχη δημοπράτησης  θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου 
www.oraiokastro.gr.  . 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν ΕΓΓΡΑΦΩΣ  συμπληρωματικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της 
διακήρυξης, α) για τους όρους της διακήρυξης: στην ταχυδρομική διεύθυνση: 
Κομνηνών 76 Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 57013 Ωραιόκαστρο, τηλ.: 2313304054 Fax: 2310 
697897, e-mail: meze@oraiokastro.gr, β) για την μελέτη (τεχνική περιγραφή, 
ενδεικτικός προϋπολογισμός, μέση τιμή υγρών καυσίμων για τον Νομό 
Θεσσαλονίκης, τιμολόγιο και πίνακα οικονομικής προσφοράς) στην ταχυδρομική 
διεύθυνση: Τραπεζούντος με Βασιλέως Γεωργίου γωνία Τ.Κ. 57013 Ωραιόκαστρο, 
τηλ.: 2313304037, e-mail: michailidis@oraiokastro.gr. 
Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας. 
    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

ΓΑΒΟΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: 7ΝΓΗΩΗΖ-ΗΑΙ
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