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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου  
                     30500 Αμφιλοχία 
ΤΗΛ.: 2642 3 60445 
FAX:   2642 3 60414 
Πληροφορίες: Μπιστιντζάνου Αλεξ. 
Εmail: mpistintzanou_ ty@1257.syzefxis.gov.gr 

Αμφιλοχία      5-4 -2021   
 Αριθ.  Πρωτ.     –  5866 – 
 
ΠΡΟΣ  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 Ο Δήμος Αμφιλοχίας γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της  
ομάδας 2α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ν.Π.  «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α. )  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» συνολικού προυπ. # 19.763,86 # κατά την παρέκκλιση της παρ.10 του άρθρου 
6 του Ν.4412/2016  διότι δεν κατατέθηκε προσφορά  στον ανοικτό άνω των ορίων ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή και   θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 

(%) , το οποίο υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε 

φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την ημέρα παράδοσης του . Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί 

να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν.4257/14).  

Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην  55/21-12-
2020  μελέτη που συντάχθηκε από το αρμόδιο τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
 

ΟΜΑΔΑ 2α  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ν.Π.  «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α. )  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ CPV 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΓΙΑ 2 ΕΤΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΤΡΟ  09134200-9 800 0,952 761,60 
2 ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΛΙΤΡΟ  09132100-4 1.000 1,177 1.177,00 
3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΟ  09135100-5 20.000 0,700 14.000,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 15.938,60 

    ΦΠΑ 24 % 3.825,26 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΑ 2α  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ν.Π.  
(ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α. )  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 19.763,86 

 

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία -

προμήθεια 
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 - εγγράφως (είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο-courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου 
Αμφιλοχίας στη διεύθυνση: Γ. Στράτου , Τ.Κ. 30500 , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με 
αναγραφή των στοιχείων του αποστολέα : «Επωνυμία και λοιπά στοιχεία» και την ένδειξη  
 «ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ....» 
 
 - ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dimamfil@otenet.gr  με την ένδειξη 
στο θέμα του        μηνύματος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ...» 

 Έως την ημέρα: Δευτέρα   ,  12 Απριλίου  2021 και ώρα: 11:00  
 Μετά την παρέλευση της ώρας παραλαβής οι προσφορές θα είναι εκπρόθεσμες. 
 
 Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει : 
 

1. Στοιχεία μητρώου της επιχείρησης από το taxis 

2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο (ΓΕΜΗ) ή Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 
1599/86 εγγραφής σε επαγγελματικό/εμπορικό μητρώο με τον αντίστοιχο αριθμό μητρώου. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι 

α) έχουν λάβει γνώση των όρων της τεχνικής περιγραφής και των λοιπών στοιχείων της μελέτης 
και συμφωνούν με αυτούς. 

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι συναινεί με την δημοσιοποίηση των 

προσωπικών του δεδομένων εάν κριθεί ανάδοχος , την ανάρτηση όλων των εγγράφων με 

την επωνυμία –όνομα  όπου είναι απαραίτητο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

επίσης θα δηλώνεται  email επικοινωνίας  

5. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης. 
6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοση εντός τελευταίου τριμήνου)  Η υποχρέωση αφορά 

ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.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. 
Δύναται η απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της  παραγράφου 1 του 
άρθρου 73  του   Ν.4412/2016, με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου 
την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην 
περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 

7. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ 
8. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ 
9. Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου καυσίμων  και λοιπά δικαιολογητικά σύμφωνα με τη 

μελέτη 
 
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των 
ειδών, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.  Η 
Αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα διενεργηθεί μετά τη λήξη της 
προθεσμίας και ώρα 14:30 . 

 
 
 

Ο αντιδήμαρχος 
 
 
 

Κατσαντάς Λεωνίδας 

 Συνημμένα : 
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Η αρ.55 /2020 Μελέτη  


