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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ           ΑΔΑ:  6ΦΩ6ΩΡΑ-ΥΚΧ 

                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 

Προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες με  έγγραφες σφραγισμένες προσφορές   

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και θα δοθεί επί τοις (%) το οποίο θα υπολογίζεται στη 

διαμορφούμενη  για έκαστο είδος μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας του 

παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή τον 

αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε  φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  την ημέρα της παράδοσης. Το 

ανώτερο ποσό μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% ( άρθρο 63 του Ν. 4257/2014
 

Την προμήθεια
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ /ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΠΑΝΤΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΚΠΑΠ ΔΗΘ
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε 65.211,60  €, συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

Οι όροι της διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 123/2021 Απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου  Θέρμου. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ενώπιων της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού την 14 Ιουνίου 2021  

ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. έως 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών),  στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Θέρμου. 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγω δεν πραγματοποιηθεί ο Διαγωνισμός την ανωτέρω ημερομηνία 

και ώρα , θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους την 21 Ιουνίου 2021   ημέρα Δευτέρα  με ώρα έναρξης την 

9:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:00 π.μ. 

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  στην ακόλουθη 

διεύθυνση: Δήμος Θέρμου, πλατεία οικ. Νικολίτσα, Τ.Κ. 30008, Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την 

επιτροπή διαγωνισμού,  μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν  

επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο των εργασιών το τρέχον έτος του διαγωνισμού.  

Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης του μπορούν να ζητηθούν – και σε ηλεκτρονική μορφή-  από τα 

γραφεία του Δήμου Θέρμου , τηλ.2644 3 60129 ,αρμόδια : κα ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  τις   εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. 

 
      Θέρμο  31 Μαΐου 2021  

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                     
 

 
                                                                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ/ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΟΚΠΑΠ ΔΗΘ»  




