
   

 

           

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    ΠΑΡΑΝΕΣΙ,10-12-2013   

ΑΡ.ΠΡΩΣ : 10144 ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑ    
ΔΗΜΟ ΠAΡANEΣΙΟΤ    
     
     
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ - ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ 

 ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2014» 
 

Ο Διμαρχοσ Παρανεςτίου ζχοντασ υπ όψθ:   
1. Σισ διατάξεισ τθσ αρικμ. 11389/1993 απόφαςθσ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν  

(Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α.), και τισ ςχετικζσ ερμθνευτικζσ εγκυκλίουσ. 
2. Σο Ν. 3852/2010  Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ.  
3. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 209 του Ν.3463/06.(Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων 

και Κοινοτιτων). 
4. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ 

Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ περί ςυντονιςμοφ των 
διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν». 

5. Σισ διατάξεισ του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ και 
Ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ». 

6. Σισ διατάξεισ του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμθκειϊν του  Δθμοςίου 
τομζα & ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων». 

7. Σθν Π1/2570/2007 (ΦΕΚ 1240 Β): Εξαίρεςθ προμθκειϊν που πραγματοποιοφνται 
με ανάδειξθ χορθγθτϊν –προμθκευτϊν από τθν ζνταξι τουσ ςτο Ενιαίο 
Πρόγραμμα Προμθκειϊν (Ε.Π.Π.). 

8. Σθν υπϋ αρικμ. 189/2013 απόφαςθ του Δ του Διμου Παρανεςτίου περί ζγκριςθ 
προμικειασ υγρϊν καυςίμων – ελαιολιπαντικϊν για το ζτοσ 2013. 

9. Σθν απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Παρανεςτίου (ΑΟΕ) περί ζγκριςθσ όρων 
δθμοπράτθςθσ. 

10.Σισ πιςτϊςεισ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ του Διμου Παρανεςτίου με Κ.Α. 
10/6641, 10/6641.01, 10/6643, 20/6641, 20/6641.01, 25/6641, 25/6641.01, 
30/6641, 30/6641.01, 30/6644, 30/6644.01, 35/6644, 45/6644, 70/6641, 
70/6641.01, 70/6644.01 και 70/6644.02 που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτον προσ 
ψιφιςθ προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2014.  

11. Σισ πιςτϊςεισ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ τθσ ΚΔΕΠ με Κ.Α. 64.00.0000, 
64.00.0001, 64.08.0000 και 64.08.0001 που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτον προσ 
ψιφιςθ προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2014. 

12. Σθν πίςτωςθ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ του Ν.Π Κοιν. Αλλθλεγγφθσ Προςχ. 
Αγωγισ και Παιδείασ Διμου Παρανεςτίου με Κ.Α 10/6643 που κα ςυμπεριλθφκεί 
ςτον προσ ψιφιςθ προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2014. 

 



   

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 
Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2014» (πετρελαίου κζρμανςθσ, 
πετρελαίου κίνθςθσ,  βενηίνθσ αμόλυβδθσ, ελαιολιπαντικϊν), προχπ. 203.500,00€, 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α, για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου Παρανεςτίου και 
των Νομικϊν του Προςϊπων, με κριτιριο κατακφρωςθσ : 
α) για τα υγρά καφςιμα, το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθ μζςθ τιμι λιανικισ 
πϊλθςθσ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από τθ Δ/νςθ Εμπορίου Δράμασ και ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία  και  
β) για τα ελαιολιπαντικά ,τθν χαμθλότερθ τιμι , όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από το 
παρατθρθτιριο τιμϊν υγρϊν καυςίμων και ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςτο κατάςτθμα του Διμου Παρανεςτίου, από τθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τθν 08η Ιανουαρίου 2014, θμζρα Σετάρτη και ϊρα 10.00- 
11.00 π.μ. (Λιξθ Αποδοχισ Προςφορϊν). 

ε περίπτωςθ που ο διαγωνιςμόσ δεν διεξαχκεί τθν ανωτζρω θμερομθνία ι 
αποβεί άγονοσ κα επαναλθφκεί ςτισ 15η  Ιανουαρίου 2014, θμζρα Σετάρτη, τθν ίδια 
ϊρα και ςτον ίδιο τόπο.  

το διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί φυςικά ι νομικά πρόςωπα ςυνεταιριςμοί 
και ενϊςεισ προμθκευτϊν, οι οποίοι μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για μία ι 
περιςςότερεσ ομάδεσ τθσ προμικειασ για τθν ςυνολικι όμωσ προκθρυχκείςα 
ποςότθτα κάκε ομάδασ. 

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό εκδίδεται υπζρ του Διμου 
Παρανεςτίου για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% επί τθσ ςυνολικισ 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ (με ΦΠΑ) τθσ εκάςτοτε ομάδασ. 

 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ τθσ διακιρυξθσ κατά τισ 
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από τον Διμο Παρανεςτίου, Σ.Κ 66 035, αρμόδια 
υπάλλθλοσ Μουςτακίδου Λίνα, τθλ. επικοινωνίασ: 2524350132, fax: 2524350151, e-
mail: mlinaki@yahoo.gr, κακϊσ και από το διαδίκτυο, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
του Διμου Παρανεςτίου: www.paranesti.gr. 

 
Ο Δήμαρχος  Παρανεστίου 

 
 

      Καγιάογλου Νικόλαος 
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