
                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.) 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου  
                     30500 Αμφιλοχία 
ΤΗΛ.: 2642 3 60445 
FAX:   2642 3 60414 
 

           Αμφιλοχία  11 -  10 -2019 

          Αριθ.  Πρωτ   -  875  - 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 
Η Πρόεδρος 

 
του Ν.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.) 
ανακοινώνει ότι θα προβεί στον προγραμματισμό για την απευθείας  ανάθεση της μίσθωσης ταξί ή 
λεωφορείο  μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019 κατάλληλο για τη μεταφορά των παιδιών του Παιδικού Σταθμού 
Εμπεσού  από την Διεύθυνση του σπιτιού τους το πρωί στον Παιδικό Σταθμό και την επιστροφή τους το 
μεσημέρι και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές . 
 
Τα δρομολόγια θα έχουν ως εξής με τον προγραμματισμό για μίσθωση με ταξί: 
Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

  ΦΠΑ 24 
% 

ΣΥΝΟΛΟ  

1 1o.  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ-ΕΜΠΕΣΟΣ 
(το πρωί) –  ΕΜΠΕΣΟΣ -  
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ (Μεσημέρι) 

44 24,00 € 1.056,00 € 253,44 € 1.309,44 € 

2 2o.ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ-ΕΜΠΕΣΟΣ 
(το πρωί) –  ΕΜΠΕΣΟΣ -
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ (Μεσημέρι) 

44 24,00 € 1.056,00 € 253,44 € 1.309,44 € 

3 3o.ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ-ΕΜΠΕΣΟΣ 
(το πρωί) –  ΕΜΠΕΣΟΣ -
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ (Μεσημέρι) 

44 24,00 € 1.056,00 € 253,44 € 1.309,44 € 

4 ΑΓΡΙΔΙ-ΘΥΑΜΟΣ—ΕΜΠΕΣΟΣ 
πρωϊ-ΕΜΠΕΣΟΣ –ΘΥΑΜΟΣ-
ΑΓΡΙΔΙ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ το 
μεσημέρι) 

44 24,00 € 1.056,00 € 253,44 € 1.309,44 € 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕ 
ΦΠΑ (ΓΙΑ 44 ΠΕΡΙΠΟΥ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ) 

    4.224,00 1.013,76 5.237,76 € 

 
Το σύνολο των νηπίων που θα μεταφέρονται είναι:  από Χαλκιόπουλο- Εμπεσό  - Χαλκιόπουλο 12-13 
νήπια και για ΑΓΡΙΔΙ- ΘΥΑΜΟΣ-ΕΜΠΕΣΟΣ και επιστροφή  σύνολο: 4 νήπια 

Η  προσφορά θα κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο   μέχρι την Τρίτη 15  Οκτωβρίου 2019 και ώρα 
12:00 το πρωί, στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας, Γ. Στράτου 5, 3ος όροφος, Τ.Κ. 30500, τηλ. 2642360445, 
αρμόδια υπάλληλος Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα  

Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο θα υπάρχει η προσφορά όπου θα αναφέρεται το δρομολόγιο για το 
οποίο ενδιαφέρεται  , με τι είδος οχήματος θα γίνει η μεταφορά και η τιμή προσφοράς του σε Ευρώ. 



Ο προσφέρων που θα οριστεί ανάδοχος πριν την απόφαση ανάθεσης θα προσκομίσει τα παρακάτω 
δικαιολογητικά  έπειτα από πρόσκληση για την κατάθεση δικαιολογητικών : 

1. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας  
2. Αντίγραφο άδειας οδήγησης (δίπλωμα) 
3. Αντίγραφο ασφαλιστηρίου αυτοκινήτου  
4. Αντίγραφο ΚΤΕΟ 
5. Ειδική άδεια οδήγησης ΕΔΣ αυτοκινήτου  
6. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνει  ότι θα μεταφέρει με ασφάλεια τα παιδιά του Παιδικού 

Σταθμού  

Αν η ανάθεση είναι πλέον 2.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ τα παρακάτω: 

7.  α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 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. 

8. Φορολογική ενημερότητα 
9. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

Η πρόεδρος  
 
 
 

Ζωή  Ντρούτση  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


