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Αμφιλοχία      11-3 -2020   
 Αριθ.  Πρωτ.     –  2390 – 
 
ΠΡΟΣ  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 Ο Δήμος Αμφιλοχίας γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για 

την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ συν. προυπολογισμού 12.900,00 € με ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την 

χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των οχημάτων –μηχανημάτων . Οι τεχνικές προδιαγραφές, ο 

ενδεικτικός προϋπολογισμός και οι υποχρεώσεις του αναδόχου καθορίζονται την αριθ. 

03/2020μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου. 

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία σε 

κλειστό και σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία της επιχείρησης και τον τίτλο της υπηρεσίας 

μέχρι την 20 Μαρτίου  2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  13:00   στο πρωτόκολλο του Δήμου 

Αμφιλοχίας  με σημείωση ( Προσφορά για το Τμήμα Προμηθειών να μην ανοιχθεί ) να με τα 

εξής στοιχεία: 

 

1. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) 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. 

3. Εγγραφή στο επιμελητήριο ή εικόνα από το taxis για τη δραστηριότητα της επιχείρησης  

4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 

5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας κύριας και επικουρικής  

6. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 

νομικού προσώπου. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει 

γνώση των όρων της παρούσης  μελέτης και συμφωνούν με αυτούς όπως και την 

ανάρτηση όλων των εγγράφων με την επωνυμία –όνομα  όπου είναι απαραίτητο 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην ασφάλιση 

πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασμό ποιας ή ποιών 

ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβούν και η προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης συνεργασίας 
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με αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας προσφοράς από 

την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση. 

Ο αντιδήμαρχος  
 

Ανδρέας  Ρεγκούτας  


