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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1 
291 00 Ζάκυνθος 
Τηλ.: 26953 61330-331-332 
Fax: 26953 61333 
E-mail: dimoszak@otenet.gr   

 
ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 81/2016 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.380,95 € 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 
Ζάκυνθος  07/10/2016 

                                                                                                                 Αρ. Πρωτ.: 29720 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
ενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ», προϋπολογισμού 74.380,95 € (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24%) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών». Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τις εκατό (%) για κάθε είδος καυσίμου, στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής 
πώλησής του, που προκύπτει από τον εβδομαδιαίο πίνακα τιμών, που εκδίδει το Τμήμα Εμπορίου 
της Π.Ε. Ζακύνθου. 
Ο διαγωνισμός θα γίνει τη Πέμπτη 20/10/16 και ώρα 10:30 π.μ στην έδρα του Δήμου Ζακύνθου 
(Πλατεία Διον. Σολωμού 1 –  Ζάκυνθος). Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα 
επαναληφθεί τη Τετάρτη 02/11/16, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. 
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου και περιλαμβάνει 49.000 L πετρέλαιο 
κίνησης (CPV 09134100-8), 9.000 L αμόλυβδη βενζίνη ( CPV 09132100-4) και 4.800 L πετρέλαιο 
θέρμανσης ( CPV 09135100-5).  
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί που 
ασχολούνται με την παραγωγή ή την προμήθεια καυσίμων καθώς κι ενώσεις προμηθευτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά. Επιτρέπεται η κατάθεση προσφορών για μέρος των ζητούμενων 
ειδών. 
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ 
www.eprocurement.gov.gr καθώς και του Δήμου Ζακύνθου www.zakynthos.gov.gr, απ’ όπου θα 
έχει πλήρη και άμεση πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται 
από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ζακύνθου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 
επικοινωνίας 29653 61330-331-332, fax 26953 61333, email: dimoszak@otenet.gr.  
 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
 
 

Παύλος Κολοκοτσάς 
 

 

http://www.zakynthos.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΤΤΠΩΡ1-ΘΜΛ
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