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Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού  

για την Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης - Θέρμανσης και Λιπαντικών για τις ανάγκες 

του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Νομικών Προσώπων αυτού για το έτος 2022 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  

 

Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό, διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη 

συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη απόλυτη τιμή ή μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης) για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2022, συνολικής 

προϋπολογισθείσης αξίας 1.635.702,97 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

  Ειδικότερα, η προμήθεια αφορά καύσιμα και λιπαντικά  για:  

1) το Δήμο Αλεξανδρούπολης. 

2) το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος 

(ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ). 

3) την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

4) την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

              Η προμήθεια διαιρείται σε 4 τμήματα και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

συμμετέχουν σε όλα, ένα ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας.  

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 

οικονομικών φορέων. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι Προμηθευτές 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την 15.02.2022, και ώρα 12:00 σε 

ηλεκτρονικό φάκελο.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 18.02.2022 και ώρα 

12:00μμ, από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που 

αντιστοιχεί στο 1% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφερόμενων 

τμημάτων (χωρίς Φ.Π.Α). 

 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της  

Εφημερίδας Ε.Ε. είναι η 29.12.2021. 

 



ΑΔΑ: 6Χ6ΟΩΨΟ-Η1Ν



Πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρμόδιες: 

Μόκαλη Αθανασία και Τζανάβαρλη Σάρα , Διεύθυνση Λ. Δημοκρατίας 306, Τηλ. 2551350165 

& 2551350274. 

 

Ολόκληρη η διακήρυξη και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται με ηλεκτρονικό τρόπο, ελεύθερα 

και άμεσα από τον ιστότοπο του Δήμου (www.alexpolis.gr, πεδίο «Διακηρύξεις») καθώς και 

από τη δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, α.α Συστ. 151398 (για τα καύσιμα) και 

153811 (για τα λιπαντικά). 
 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

http://www.alexpolis.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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