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ΟΠΞΡΙΚΗΡΗ 

ΘΕΛΑ : Ρπιινγή πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα δσνηξνθψλ αδέζπνησλ ζθχισλ 

 

Ραο ελεκεξψλνπκε φηη ν Δήκνο Εκκ. Οαππά ζα πξνβεί ζε απεπζείαο 

αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα δσνηξνθήο ζθχισλ ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

ζίηηζε ησλ αδέζπνησλ ζθχισλ ηνπ Δήκνπ θαη πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα 

θξνθεηψλ κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά : 23% πξσηετλε, 8% ιηπαξά θαη 2,5% 

θπηηθέο αλάγθεο. Ιαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα θαηαζέζνπλ θιεηζηέο πξνζθνξέο 

σο 03-05-2019 θαη ψξα 10:00:00 π.κ. ζην γξαθείν πξνκεζεηψλ ηνπ Δήκνπ 

Εκκαλνπήι Οαππά ζχκθσλα κε ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο. Ξη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνχλ ζηηο 03-05-2019 

θαη ψξα 10:30:00 π.κ.  παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ.   

Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο έρεη εθδνζεί α) ε ππ’ 

αξηζ. 441/24-04-2019 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη β) ε βεβαίσζε ηνπ 

Οξντζηακέλνπ ηεο Ξηθνλνκηθήο Σπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο (ή 

πξφηαζεο) αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε 

ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΟΔ 80/2016 θαη ηε 

δέζκεπζε ζηα νηθείν Λεηξψν Δεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α ... 

Οξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Μ.4412/2016, 

παξαθαινχκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 

α. Σπεχζπλε Δήισζε πξνο απφδεημε γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Μ.4412/2016.  

β. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα  

δ. Εθφζνλ πξφθεηηαη γηα  λνκηθφ πξφζσπν, απνδεηθηηθά έγγξαθα 

λνκηκνπνίεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

                                                                                

                                                                            Ξ ΔΗΛΑΠΤΞΡ 

 

                                                            ΔΗΛΗΠΘΞΡ Ο. ΜΞΑΡ 
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ΣΕΥΜΘΙΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ-ΕΜΔΕΘΙΣΘΙΟ ΠΡΟΫΠΟΚΟΓΘΛΟ 

 

ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ ΖΩΟΣΡΟΦΗ ΑΔΕΠΟΣΩΜ ΙΤΚΩΜ 

   

Α/Α ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ ΕΘΔΞΡ ΛΞΜ. 

ΛΕΠ. 

ΟΞΡΞ- 

ΗΑ 

ΘΛΗ 

ΛΞΜΑΔΞΡ 

ΡΣΜΞΚΞ 

1 Ζσνηξνθέο ζθχισλ θηιφ 7.000 0,576 4.032,00 

2      

3      

 ΙΑΘΑΠΗ ΑΝΘΑ 4.032,00 

ΦΟΑ 24% 967,68 

ΡΣΜΞΚΘΙΗ ΑΝΘΑ 4.999,68 

 

 

 

Ξ Δήκνο καο ελδηαθέξεηαη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα δσνηξνθήο ζθχισλ ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζίηηζε ησλ αδέζπνησλ ζθχισλ ηνπ Δήκνπ θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θξνθεηψλ κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά : 23% 

πξσηετλε, 8% ιηπαξά θαη 2,5% θπηηθέο αλάγθεο. Ραο παξαθαινχκε λα εγθξίλεηε 

ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα ρσξίο δηαγσληζκφ ιφγσ  ηνπ κηθξνχ πνζνχ. Η δαπάλε 

βαξχλεη ηνλ Ι.Α.: 70.6699.01  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ρξήζεο 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΡΤΟ, 24-04-2019 

 

 

ΓΡΑΦΕΘΟ ΠΡΟΛΗΘΕΘΩΜ 

 

 

ΥΡ.ΛΕΚΚΘΟΤ 
 


