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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
για την  

«Προμήθεια καυσίμων κίνησης & πετρελαίου θέρμανσης έτους 2022» 
για τον Δ. Βέλου Βόχας Ν. Κορινθίας.  

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

 
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις του, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής πώλησης (χαμηλότερη τιμή) και συγκεκριμένα με το μεγαλύτερο 

ποσοστό (%) παρεχόμενης έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης τιμής λιανικής του Υπ. Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων, Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, Δ/νση Διαχείρισης Δεδομένων Στατιστικής Επεξεργασίας & 

Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών & Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου για την 

προμήθεια καυσίμων κίνησης & πετρελαίου θέρμανσης, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια 

καυσίμων κίνησης & πετρελαίου θέρμανσης», έτους 2022 για το Δήμο, το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ, και τις Σχολικές 

Επιτροπές Α’/Βάθμιας και Β’/Βάθμιας εκπαίδευσης», προϋπολογισμού 185.387,14€ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24 %. 

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης έτους 2022. 

Αναλυτικά: 

• Βενζίνη Αμόλυβδη & Πετρέλαιο Κίνησης για τα οχήματα, βενζινοκίνητα μηχανήματα και λοιπό 

βενζινοκίνητο εξοπλισμό του Δήμου Βέλου Βόχας 

• Βενζίνη Αμόλυβδη και Πετρέλαιο Θέρμανσης για το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» 

• Πετρέλαιο Θέρμανσης για τις δομές της Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV):  

ΕΙΔΟΣ   CPV 

Βενζίνη αμόλυβδη: 09132100-4 

Πετρέλαιο κίνησης:  09134220-5 



ΑΔΑ: Ψ3ΠΓΩ9Π-7Κ3



Πετρέλαιο θέρμανσης:  09135100-5 

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Βέλου Βόχας.  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 156666) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :    13-04-2022 και ώρα 13:00 

Ημερομηνία αποσφράγισης :       19-04-2022  ώρα 9.00 πμ 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 3 τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα 

τμήματα. Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 3. Η 

αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει συνδυάζοντας τα τμήματα 1-2-3 σε έναν προσφέροντα 

εφόσον αυτός πληροί τις τεχνικές και επαγγελματικές προδιαγραφές για τα υπό προμήθεια είδη.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 

(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού που ανέρχεται στο ένα (1) τοις εκατό (%) του 

προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ξεχωριστά για κάθε τμήμα της 

προμήθειας που συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι, όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για ένα έτος ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων της 

μελέτης και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 της Διακήρυξης. 

Πληροφορίες για την εκτέλεση της προμήθειας μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου (Β. Κατσιμαλής τηλ. 2741360512-13 katsimalisv@vochas.gov.gr ). Τα 

έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με Α/Α 156666 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Βέλου Βόχας http://www.velovocha.gr .  

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ 
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