
  

 

                                                   
 
 

Λαγκαδάς,  13-07-2015  

Αριθ.Πρωτ. 1494 

 

Περίληψη ανακοίνωσης προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης 

λιμνών Κορώνειας Βόλβης με πρόχειρο διαγωνισμό 

 
 
Ο Φορέας Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης 
«Διαχείριση και λειτουργία προστατευόμενης περιοχής λιμνών Κορώνειας και Βόλβης και 
Μακεδονικών Τεμπών» με κωδικό ΟΠΣ 295442 η χρηματοδότηση της οποίας καλύπτεται από 
πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονία – Θράκη 2007 -2013 (Άξονας 
προτεραιότητας 7- Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ και Κωδικός 
Προτεραιότητας 51- Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας), ανακοινώνει την 
προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων για τα 
αυτοκίνητα του Φορέα Διαχείρισης για το έτος 2015.  
 
Το έργο έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2010/ ΣΑΕΠ 008/8, 
Απόφαση Υφυπουργού οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας 26967/ΔΕ3091/22-6-
2010, με κωδικό 2010ΕΠ00880015 και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. 

Κριτήριο κατακύρωσης: το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα 
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών 
(παρατηρητής τιμών) της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας ή του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του 
Ν. 3438/2006, 

Διάρκεια των συμβάσεων: Από την ημερομηνία ανάθεσης και για διάστημα 12 μηνών. 

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα 
φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση 
καυσίμων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο 
οικείο επιμελητήριο και έχουν καταστήματα (ή υποκαταστήματα) στα γεωγραφικά όρια της 
δημοτικής ενότητας Λαγκαδά του δήμου Λαγκαδά. 
 
Παραλαβή Προκήρυξης & Αίτηση - Παροχή Διευκρινίσεων: Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί 
να απευθύνεται στον Αρμόδιο Επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής και να παραλαμβάνει το 
πλήρες κείμενο της Προκήρυξης μέχρι μία (1) ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και κατά τις ώρες 09:00 
π.μ.– 14:30 μ.μ. Για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η παραλαβή της 
προκήρυξης. 
 
Αρμόδιος επικοινωνίας: Χριστίνα Γκορέζη, τηλ:2394024553, Fax: 2394026160, e-mail: 
foreaskv@otenet.gr.  
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Τόπος - Χρόνος Υποβολής Προσφορών: Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την προσφορά 
τους, μη εξαρτώμενη από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη, στην Αναθέτουσα Αρχή, Σ. 
Τσακάλη 21 Λαγκαδάς, μέχρι την 3

η
 Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και Ώρα Ελλάδος 14:00 

μ.μ.. (καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού). Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
ορίζεται η 4

η
 Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μμ. Προσφορές που θα 

υποβληθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για ένα (1) έτος από την επόμενη 
ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας του.  
 

                                                                  Για το Φορέα Διαχείρισης λιμνών  
                                                                         Κορώνειας-Βόλβης 
 
                      Δήμητρα Μπόμπορη  

                                                                                Πρόεδρος Δ.Σ. 
 
 
 


