
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΘΑΣΟΣ 05-06-2020 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                            ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 5532 

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ       

                                                               ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Ο Δήμος Θάσου ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια καυσίμων Δήμου 

Θάσου λόγω έκτακτης ανάγκης» 

 

Ο Δήμος  Θάσου  λόγω των έντονων βροχοπτώσεων του Νοεμβρίου 2019 με τις αριθ 

8378/22-11-2019 και 8425/25-11-2019 αποφάσεις Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο μεγαλύτερο μέρος του. 

Με τις  αριθ  3076/19-05-2020  και 3612/2020 αποφάσεις  Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας   αποφασίστηκε η παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης έως 23-11-2020  

Λόγω αυξημένων αναγκών για την αντιμετώπιση των καταστάσεων και ζημιών που 

προκλήθηκαν από τα ανωτέρω φαινόμενα, οι ανάγκες για προμήθεια καυσίμων για τα 

οχήματα μηχανήματα του Δήμου είναι μεγάλη και συνεχής. 

Για τους ανωτέρω λόγους με την αριθ 113/2020 της Ο.Ε. αποφασίστηκε η προσφυγή 

στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την 

προμήθεια καυσίμων  για τις ανάγκες του Δήμου Θάσου ως εξής 
 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 
Φ.Π.Α. 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α.   

  ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΤΡΑ           

1 

ΑΠΛΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ 
ΒΕΝΖΙΝΗ ΛΙΤΡΑ 12.500 1,1 13.750,00 3.300,00 17.050,00 

2 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 150.000 1 150.000,00 36.000,00 186.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 163.750,00 39.300,00 203.050,00 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να υποβάλλουν την προσφορά 

τους σε σφραγισμένο φάκελο ,σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο προσφοράς και 

τα λοιπά ζητηθέντα στην παρούσα έως και την Παρασκευή 12-06-2020 και ώρα 

11.00 π.μ. (Ώρα πρωτοκόλλησης στο πρωτόκολλο του Δήμου Θάσου) 

Οι τιμές προσφοράς θα δίδονται: για τα καύσιμα με ποσοστό έκπτωσης επί 

τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής 

πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Δήμο Θάσου, 

κατά την ημέρα παράδοσης αυτού  
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει: 
-Τα καύσιμα για την κίνηση των οχημάτων, καθημερινά στο πρατήριό του, σύμφωνα με το 
ωράριο λειτουργίας της επιχείρησής του ,εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και σε 
χρόνο που θα καθορίζονται στη σύμβαση, έγκαιρα και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό 
πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή. 



 

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. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: 

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,  

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του. 

 

β. Φορολογική ενημερότητα 

 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά 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. 

 

δ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής (παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 

4488/2017). [Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που 

προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό 

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 

απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 

πιστοποιητικού. (άρθρο 376 παρ.17 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε 

από την παρ. 46α του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)]  

 

Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του. 

[Σε περίπτωση υπεύθυνης δήλωσης αυτή γίνεται δεκτή εφόσον έχει 

συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών] 

 

ε. Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) το οποίο και σας 

κοινοποιείτε με την παρούσα πρόσκληση. 

 

Λοιπά δικαιολογητικά θα ζητηθούν από τον ή τους αναδόχους όπως αυτά 

απαιτούνται από τις διατάξεις του Ν 4412/2016, για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης 

 

 

                     Ο Δήμαρχος Θάσου 

  

                                                                                    Ελευθέριος Κυριακίδης 


