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Θέμα :   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Ο Δήμαρχος Σάμης διακηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού-πρόχειρου 

μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (υψηλότερο 

ποσοστό έκπτωσης) για την «προμήθεια  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ για το έτος 2021, 

συνολικού προϋπολογισμού 74.350 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα 

βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου 10/6643.01, 15/6641.01 για το έτος 

2021 του προϋπολογισμού του Δήμου Σάμης και με διακριτικό αριθμό cpv: 

09132100-4, 09134200-9, 09135100-5, 09211000-1. 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την ΤΡΙΤΗ 

26/01/2021 και ώρα 09.00 το πρωί (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), στο Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου Σάμης, στην οδό Ι. Μεταξά 27 στη Σάμη Κεφαλονιάς και στο 

τηλέφωνο 26740-22460.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος πρέπει να προσκομίσουν απαραιτήτως  όλα 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. 

Στον προκείμενο μειοδοτικό διαγωνισμό ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη, τη μελέτη του διαγωνισμού και τις 

προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς, στο τηλέφωνο 26740-22460 στον κ. 
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Γεράσιμο Αντωνάτο, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 

www.sami.gov.gr 

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και τα 

υπόλοιπα δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής, αλλά μόνο καλής εκτέλεσης με την 

υπογραφή της σύμβασης.  Το ΦΠΑ θα βαρύνει το Δήμο, ενώ τα έξοδα δημοσίευσης 

και όλες οι υπόλοιπες νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν το μειοδότη. Η περίληψη να 

αναρτηθεί με απόδειξη στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

μας από σήμερα έως και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΗΣ 

  

 

                                                                           ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΝΙΑΣ ΝΕΤΗΣ 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. Τμήμα Προμηθειών Δήμου Σάμης 

2. Δνση Διοικητικών Υπηρεσιών (για άμεση ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων, με 

απόδειξη την οποία θα αποστείλλει στο Τμήμα Προμηθειών). 

3. κ. Σταματελάτο Γεράσιμο, για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η ανάρτηση 

να γίνει άμεσα με την παραλαβή του παρόντος, με απόδειξη. 

 

 


