
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Βελβεντό, 11-11-2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ      Αριθ. Πρωτ.: 3406 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Συνοπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια υγρών καυσίμων & ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του 

Δήμου Βελβεντού»  , προϋπολογισμού 73.908,91€ με Φ.Π.Α. 

Κωδικοί CPV: 09135100-5, 09134100-8, 09132100-4, 09211000-1 

 
Ο Δήμαρχος Βελβεντού έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει  Συνοπτικό 

Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων & ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου 

Βελβεντού» με σκοπό την προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών και συγκεκριμένα πετρελαίου 

θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Βελβεντού 

και των φορέων του,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής  (χαμηλότερης τιμής)  για το Δήμο Βελβεντού.  

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 73.908,91 € (με 

ΦΠΑ). Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί η υπ’ αρ. 15 /2020  μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

& Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς οι τεχνικές προδιαγραφές των 

προς προμήθεια ειδών.  

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου και θα βαρύνει ανάλογους Κ.Α. (10.6641.01, 

10.6641.02, 10.6643.01, 15.6641.01, 15.6643.01, 20.6641.01, 30.6641.01, 30.6641.02, 30.6643.01) του 

προϋπολογισμού των ετών 2020 – 2021 όπου και θα προβλεφθούν οι ανάλογες πιστώσεις. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Βελβεντού, οδός  Αγίας Τριάδας 21, ενώπιον της 

αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00π.μ.. Μετά τη λήξη της 

παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα  τα  νομικά  πρόσωπα  (ημεδαπά  ή  αλλοδαπά)  

συνεταιρισμοί,  ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δραστηριοποιούνται σε 

ανάλογες προμήθειες . 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, δεν απαιτείται κατάθεση 

εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής. 

ΑΔΑ: 62Μ246ΜΓΗΖ-287





 

Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 

: www.velventos.gr. 

 
 
 

Βελβεντό, 11-11-2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

http://www.velventos.gr/
ΑΔΑ: 62Μ246ΜΓΗΖ-287
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