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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
  

Ο Δήκνο Εξπκάλζνπ θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. 53/2019 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, 
ελδηαθέξεηαη γηα ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε γηα ιφγνπο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο (αξ. 72 παξ. 
1δ' ηνπ Ν. 3852/2010) ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ 
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2019»,µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 
ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηµήο: 
 
Γηα µελ ηα θαχζηµα ην µεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) επί ηεο λφµηµα 
δηαµνξθνχµελεο θάζε θνξά µέζεο ηηµήο ιηαληθήο πψιεζεο ζην Ννκφ Αραΐαο ηνπ είδνπο 
θαπζίµνπ ηελ εµέξα παξάδνζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφµελν δειηίν 
ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (ζχµθσλα µε ηα 
νξηδφµελα ζην άξζξν 63 ηνπ Ν.4257/2014), γηα δε ηα ιηπαληηθά ην µεγαιχηεξν πνζνζηφ 
έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) επί ηεο µέζεοηηµήο ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ιίπαλζεο. 
 
Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 125.457,56 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24 % (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: € 101.175,45  ΦΠΑ : 
24.282,11). 
 
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 
 

 

α/α 
 

ΕΙ∆ΟΣ 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 

1 Πετρζλαιο κίνθςθσ 09134220-8 

2 Πετρζλαιο θζρµανςθσ 09135100-5 

3 Βενηίνθ Αµόλυβδθ 09132100-4 

4 Λιπαντικά 09211100-2 
 
Σν είδνο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 
04/04/2019 κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ Εξπκάλζνπ, ε 
νπνία επηζπλάπηεηαη, ελψ ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπνπλ νη φξνη ηεο ζρεηηθήο αξρηθήο 
δηαθήξπμεο  κε αξηζκφ ΚΗΜΔΗ 19PROC004862976. 
 
Οη ελδηαθεξφκελνη φπσο απνζηείινπλ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα κέρξη θαη ηελ 05-07-2019 

(βάζεη ησλ πξνηχπσλ ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο κειέηεο): 

α) ζρεηηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

β) Δήισζε παξαγσγνχ-θαηαζθεπαζηή 

 

Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινχκε, καδί 

κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα απνζηαινχλ θαη  ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

 



α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηψζεηο 
εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.), ηνπο 
δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Ε.), ηνλ Δηεπζχλνληα χκβνπιν, 
θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

β. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) 

δ. Εθφζνλ πξφθεηηαη γηα  λνκηθφ πξφζσπν, απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ (άξζξν 93 ηνπ Ν.4412/2016)  

  

Η απνζηνιή  ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ 

Εξπκάλζνπ (Δ/λζε: Δεκνηηθφ Δηνηθεηήξην Δήκνπ Εξπκάλζνπ, Υαιαλδξίηζα Αραταο , Σ.Κ. 

25008 -Τπεχζπλνο θ. Μπίηζηθαο Αζαλάζηνο ηει. 2694360333)    
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                                                              Αθανάζιος Μπίηζικας 


