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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

…………………………………………………………………… 

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας 

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, 

για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου 

Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2023-2024, προϋπολογισμού  

2.782.704,18 με το Φ.Π.Α.  

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42   

Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 

Τηλ.: 2333350115 

E-mail: kirtikidou@alexandria.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr 

Κωδικός NUTS: EL521 

Κωδικοί CPV: 09232100-4 (Αμόλυβδη Βενζίνη), 09134200-9 (Καύσιμο πετρελαιοκίνητων 

ντίζελ), 09235100-5 (Πετρέλαιο Θέρμανσης), 09111400-4 (Καύσιμα με βάση το ξύλο), 

09211000-1 (Λιπαντικά Έλαια & λιπαντικά μέσα) 

Η προμήθεια διαιρείται σε τρείς (3) ΟΜΑΔΕΣ, οι οποίες έχουν ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ Α : Υγρά καύσιμα Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων, εκτιμώμενης 

αξίας 1.073.062,14€ πλέον Φ.Π.Α 24% για το έτος 2023 και 1.073.062,14€ πλέον Φ.Π.Α 24% 

για το έτος 2024. 

ΟΜΑΔΑ Β: Στερεά καύσιμα Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου 

Αλεξάνδρειας εκτιμώμενης αξίας 7.854,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% για το έτος 2023 και 7.854,00€ 

πλέον Φ.Π.Α. 24% για το έτος 2024. 

ΟΜΑΔΑ Γ: Λιπαντικά Δήμου Αλεξάνδρειας, εκτιμώμενης αξίας 41.142,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

για το έτος 2023 και 41.142,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% για το έτος 2024. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία (Α ή Β ή Γ) ή περισσότερες ομάδες, 

υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων 

κάθε ομάδος. 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής ύψους σαράντα 

τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ενός ευρώ (44.881,00€). Αναλυτικά ανά 

ΟΜΑΔΑ το ύψος εγγύησης συμμετοχής είναι: 
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ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α Υγρά καύσιμα Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων 42.922,00€ 

Β Στερεά καύσιμα Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής 

Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας 

314,00€ 

Γ Λιπαντικά Δήμου Αλεξάνδρειας 1.645,00 

  

 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες από 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικούς αριθμούς 159082 (ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ 

Β – ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ) και 159147 (ΟΜΑΔΑ Γ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ), στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια, 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr και θα αποσταλεί στο 

επιμελητήριο.   

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 03.05.2022 

ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 

03.06.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της 

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 

Σύστημα.   

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

 

Η παρούσα αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου 

http://www.alexandria.gr και στον Ελληνικό Τύπο. 

 

Ο Δήμαρχος 
 

 

Παναγιώτης Γκυρίνης 
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