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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

για την προμήθεια καυσίμων 18.400 λίτρων (πετρελαίου κίνησης) για 

τις ανάγκες της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. για τέσσερις (4) μήνες,  

συνολικής αξίας 29.992,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

 

Η ∆ΕΠΟ∆ΑΛ ΑΕ ΟΤΑ, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4782/2021, την υπ΄αριθµ. 35/2022 

µελέτη και την υπ΄αριθµ. 24/2022 απόφαση του ∆Σ της εταιρίας, για την προµήθεια καυσίµων 

18.400 λίτρων (πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες της ∆ΕΠΟ∆ΑΛ Α.Ε. για τέσσερις (4) µήνες, 

συνολικής δαπάνης 29.992,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

 Προσκαλεί τον οικονοµικό φορέα µε επωνυµία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  πρατήριο 

υγρών καυσίµων, που εδρεύει στη  Λιβαδειά (Καραγιαννοπούλου 138) µε ΑΦΜ 024809514 ∆.Ο.Υ. 

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ να υποβάλλει σφραγισµένη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε τα παρακάτω δικαιολογητικά 

συµµετοχής,  έως στις 20/7/2022  στα γραφεία της ∆ΕΠΟ∆ΑΛ ΑΕ ΟΤΑ.  

 

 

 

 

 



 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
 
Η Προσφορά υποβάλλεται σε καλά σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος). 
 

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Μέσα στον κυρίως φάκελο (ως απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού  από 

διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 

σύµφωνα µε  τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016) θα υπάρχουν ως 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής :  

� Φορολογική ενηµερότητα,  

� Ασφαλιστική ενηµερότητα,  

� ποινικό µητρώο 

� Πρόσφατη εκτύπωση µέσω TAXISNET, ενεργούς δραστηριότητας επιτηδεύµατος  

� Ενιαία άδεια λειτουργίας µε το σύστηµα εισροών εκροών για τα προτεινόµενα είδη 

καυσίµων. 

� Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι τα υπό προµήθεια καύσιµα πληρούν τις εκάστοτε επίσηµες 

προδιαγραφές και κριτήρια που ορίζουν οι Αποφάσεις του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου 

του Γενικού Χηµείου του Κράτους, όπως αυτές έχουν δηµοσιευτεί στα σχετικά ΦΕΚ. 

� Υπεύθυνη δήλωση ότι δέχονται να σταλούν δείγµατα για ποιοτικό έλεγχο των ειδών στο 

Γενικό Χηµείο του Κράτους µε έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο εφόσον κριθεί αυτό 

αναγκαίο από την Υπηρεσία. 

� Υπεύθυνη δήλωση ότι o ανάδοχος δεν θα αναθέσει όλη την ποσότητα ή µέρος αυτής, σε 

οποιονδήποτε τρίτο. 

� Υπεύθυνη δήλωση ότι δέχονται να τροφοδοτούν τις δοµές της ∆ΕΠΟ∆ΑΛ Α.Ε. µε 

καύσιµα όλες τις ώρες της ηµέρας, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες για την κάλυψη 

έκτακτων αναγκών. 

 

 

 

 

 

 



Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Καλά σφραγισµένος υποφάκελος µε την οικονοµική προσφορά, η οποία δεν πρέπει να έχει 

ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Επισηµαίνεται ότι η οικονοµική προσφορά 

δίνεται µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) της Μέσης Λιανικής Τιµής, και 

αναγράφεται τόσο αριθµητικώς όσο και ολογράφως. 

Εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν 

λαµβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισµένος 

φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά. 

 

 

 

                                                                       Λιβαδειά, 14/7/2022 

                                                                              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΗΣ ∆.Ε.Π.Ο.∆.Α.Λ. ΑΕ                                                                       

                                                                         

ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ∆. ΙΩΑΝΝΗΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ 

 

 

 

 


