
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
Αντιπρύτανης  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
(68.000€) 

 
Αναθέτουσα Αρχή - Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81 100. 
Τηλ. +30 22510 36921, +30 22510 36923.  
Στοιχεία Επικοινωνίας: Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης, Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, Κτίριο 
Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100. Email: gkai@aegean.gr, atzag@aegean.gr.  
Τίτλος έργου: Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής 
Μονάδας Μυτιλήνης για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως 31/12/2023.  
CPV 09135100-5 (Πετρέλαιο θέρμανσης), 09134200-9 (Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ), 09132100-
4 (Αμόλυβδη βενζίνη).  
Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Ανοιχτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες 
προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στη μέση τιμή 
λιανικής πώλησης, του είδους του καυσίμου κατά την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προσδιορίζεται στο 
νομό Λέσβου, από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας ή τον αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κάθε φορά φορέα. 
Προϋπολογισμός του έργου: Εξήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (68.000€) συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. 
Τρόπος Χρηματοδότησης: Το κόστος καλύπτεται από τον Τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, και συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ 1611Α.  
Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια σύμβασης ορίζεται από την 01/01/2023 έως και την 31/12/2023 
Τρόπος, τόπος και χρόνος αναζήτησης της διακήρυξης: Το τεύχος της διακήρυξης διατίθεται και 
ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου www.aegean.gr.  
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: Η 5η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00 . 
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, 
Διαδικτυακός Τόπος υποβολής προσφοράς: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 
Συστημικός Αριθμός 169551. Ημερομηνία Δημοσίευσης 09/08/22.  
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Η 9η Σεπτεμβρίου 2022  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. 
Χρόνος ισχύος των προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά 
πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά (Ν.2286/95 αριθ. 4. 
παρ.1.) και ασχολούνται συστηματικά με την προμήθεια υγρών καυσίμων, όπως αυτά αναφέρονται στη 
διακήρυξη. 
Δημοσιεύσεις: Η Διακήρυξη αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και η περιληπτική διακήρυξη (Προκήρυξη)  στο 
Διαύγεια. Δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σε δύο τοπικές εφημερίδες, σύμφωνα με το άρθρο 
66 του Ν. 4412/2016. 
Έξοδα δημοσίευσης: Τα έξοδα δημοσιεύσεων του διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικού βαρύνουν 
εξ’ ολοκλήρου τον/την τους/τις ανακηρυχθέντα/χθείσα ανάδοχο/ους ενώ στην περίπτωση άγονου η 
δαπάνη θα βαρύνει την αναθέτουσα αρχή 
 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
 

Καθ.  Χαράλαμπος Σκιάνης 

ΑΔΑ: Ψ377469Β7Λ-ΜΤ8
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