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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    
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                     30500 Αμφιλοχία 
ΤΗΛ.: 2642 3 60424 
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Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Μπιστιντζάνου 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Για την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ συν αξίας 21.080,00 €» 

 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας  Δήμων και Κοινοτήτων ) όπως 

ισχύει σήμερα 
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και 
ιδιαιτέρως τα άρθρα 116,118 και 120 

3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 14 του Ν.4071/2012 
5. Την εξειδικευμένη πίστωση που έχει γραφτεί στους Κ.Α. : 25-6262.007  
6.  Το πρωτογενές αίτημα 910 - 31/1/2020 - 20REQ006224747 του τμήματος Ύδρευσης 

Άρδευσης Αποχέτευσης με το οποίο αιτείται την υλοποίηση της δαπάνης (κατ εφαρμογή του 
 Ν.4013/11 , της ΚΥΑ Π1/2380/2012 και του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016). 

7. Το υπ. αριθμ. 909 - 31/1/2020 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη 
8. Την υπ. αριθμ. Α212/2020 ,  (ΑΔΑ:Ω03ΠΩΨΞ-ΟΔΥ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

ποσού  21.080,00 ευρώ με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση - ψήφιση της πίστωσης (ΑΔΑΜ 
 20REQ006234849) 

9. Την 02/2020 - 30/1/2020  μελέτη του Τμήματος  Έργων & Συντήρησης Υποδομών 
10. Η αριθμ. 10/2020 Απόφαση Δημάρχου (αριθμ.  πρωτ. 983/4-2-2020) με θέμα: : « Έγκριση 

μελέτης για «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ συν αξίας 21.080,00 €» 

 
 
Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την ανάθεση της ανωτέρω  
εργασίας  μέχρι την  ημέρα Τετάρτη  12 /02/2020 και ώρα 13:00 π.μ. (λήξη επίδοσης 

προσφορών), 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. Μετά τη λήξη της ώρα παραλαβής οι προσφορές θα είναι εκπρόθεσμες. 
 
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η 
οικονομική προσφορά.  Ο Φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. Στο φάκελο θα 
πρέπει να αναγράφoνται τα εξής: 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
  



ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ :….. 
 
Η προσφορά να συνοδεύεται με τα παρακάτω: 
1. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος υδραυλικού  

2. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι:  
 έλαβαν γνώση των όρων των τευχών της μελέτης και αποδέχονται αυτούς πλήρως 

και ανεπιφύλακτα  
 δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας 
 δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,  πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση  
 δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία 

 είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους  που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης ((για το προσωπικό και ατομικό) 
  και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα αποσφράγισης 

των προσφορών.    
3. Ποινικό Μητρώο (έκδοση εντός τελευταίου τριμήνου ) 
4.Φορολογική Ενημερότητα και Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ 
 
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον πληρούνται 
οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας  και  η Αποσφράγιση των Οικονομικών 
Προσφορών θα διενεργηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας και ώρα 14:30 . 

 
Συνημμένα : 

1. Μελέτη (Απόφαση Δημάρχου) 

 

 

Με εντολή Δημάρχου  
Ο Αντιδήμαρχος  

 
 
 

Λεωνίδας Κατσαντάς  


