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ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ                                                            

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ 

  

Προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της  προμήθειας  Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, των Σχολικών Επιτροπών  
Α΄Βαθμιας &Β΄Βαθμιας Εκπαίδευσης, του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης 
Δυμαίων (Ο.Τ.Α.Δ), προϋπολογισμού 261.558,16 ευρώ με το Φ.Π.Α.  
Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). [Η προσφορά  για τις ομάδες 1, 2, 3 και 
4 δίδεται σε ποσοστό επί τοις εκατό ( % ) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού]  
 
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή:  ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 
Οδός: ΣΩΣΟΥ ΤΑΥΡΟΜΕΝΕΩΣ 50 Τ.Κ: 25200, Τηλ.: 2693025582, E-mail:  
a.bekiris@ddachaias.gr, Ιστοσελίδα: https://ddachaias.gr/  Κωδικός NUTS:  EL632 
Χρόνος διάρκειας της σύμβασης: Η ισχύς της συμβάσεως αρχίζει από την 
υπογραφή της σύμβασης κι έχει διάρκεια μέχρι εξάντλησης της συμβατικής 
δαπάνης εκάστου είδους και ποσότητας εκάστου είδους 
 
Δικαιούμενοι συμμετοχής:  

      Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 25 του ν. 4412/16 
     
ανέρχεται  σε ποσοστό δύο επί τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογιζόμενης από 
την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α ήτοι ποσού 4.218,68€ εφ’ όσον ο οικονομικός 
φορέας συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει 
το δύο επί τοις εκατό 2% της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης προ Φ.Π.Α. για τη 
συγκεκριμένη ομάδα ειδών της μελέτης, για την οποία συμμετέχει 
 
 Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω 
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,  
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 Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού   
 Δημοσιεύσεις: : Η διακήρυξη αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και η περιληπτική διακήρυξη 
στο Διαύγεια και θα δημοσιευθεί σε   δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία  
νομαρχιακές (νυν περιφερειακές). 
 
Τα έξοδα δημοσιεύσεων του διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικού βαρύνουν εξ’ 
ολοκλήρου τον/τους  ανακηρυχθέντα ανάδοχο/ους . 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

ΣΠΥΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 
 

ΑΔΑ: 6ΕΖΛΩ9Ν-ΝΔΡ
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