
 

                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Καλαμπάκι, 09/04/2021 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ     Αριθ. Πρωτ.:  3391 
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      
Ταχ. Δ/νση : Κανάρη & Νεροφράκτου  
                      66 031 Καλαμπάκι  
Πληροφορίες : Κιοσέογλου Χαράλαμπος               
Τηλ.  : 2521352416    
FAX  : 2521352419 
E-mail  : kioseoglou@doxato.gr       
 

ΠΡΟΣ :       ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  
         
   

     
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για το Δήμο Δοξάτου. 
 
 Προκειμένου ο Δήμος μας να προβεί στην απευθείας ανάθεση με την διαδικασία του 
κατεπείγοντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την διάρκεια τριών μηνών, 
παρακαλώ να στείλετε την οικονομική σας προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω 
τεχνικές περιγραφές της εν λόγω προμήθειας :  
 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΤΡΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 14500 
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  3500 

 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των 
προσφερόμενων ειδών, βάσει των κατωτέρω τιμών αναφοράς 

Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών (χωρίς ΦΠΑ) : 

Πετρελαίου Κίνησης : = 1,035€ 

Βενζίνη Αμόλυβδη : = 1,281€ 

Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά 
ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που 
προσφέρουν από την ως άνω τιμή αναφοράς..... [αναφέρεται ενδεικτική τιμή] για τις 
αντίστοιχες προς παροχή υπηρεσίες. 

  

Παράδειγμα :  

Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής  12% για το Πετρέλαιο 
Κίνησης. Στο έντυπο οικονομικής προσφοράς θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 1,035 - 
(1,035 Χ 0,12)=0,9108. 



Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής .  
Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός οικονομικοί φορείς έχουν προσφέρει την ίδια 
ακριβώς χαμηλότερη τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών. 
 
Η προσφορά σας θα γίνει δεκτή εφόσον κατατεθεί (με οποιοδήποτε τρόπο) στο Δημοτικό 
Κατάστημα Καλαμπακίου, μέχρι την Τρίτη 13-04-2021 στις 14:00μ.μ. από την 
γνωστοποίηση του παρόντος σε εσάς.  
 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί 
με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου 
ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του 
Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην 
περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του 
άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με 
την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 
β. Φορολογική ενημερότητα (που χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης) 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 
όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 
  

Ο Υπάλληλος  
Τμήματος Προμηθειών 

 
 
 

Κιοσέογλου Χαράλαμπος 


