
 

 
 

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

την υπηρεσία με τίτλο: «Τακτική περιοδική συντήρηση των εσωτερικών ανελκυστήρων του Δη-

μαρχείου Αμφιλοχίας, του γραφείου της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου (Πρώην Δημαρχείο Ινά-

χου), του κτηρίου του πρώην 2ου Δημοτικού Σχολείου και του εξωτερικού ανελκυστήρα στην 

οδό Ιωάννη Μπουκουβάλα  συν. προυπολογισμού  #4.402,00 €  με ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης 

την χαμηλότερη τιμή της κάθε υπηρεσίας από τις τέσσερις (4) σύμφωνα με τις από 6-3-2020 

Τεχνικές Προδιαγραφές . 

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία 

σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο ή μέσω FAX στο 2642360414  με τα στοιχεία της επιχείρη-

σης και τον τίτλο της υπηρεσίας μέχρι την 9 Απριλίου   2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα  12:00   

στο πρωτόκολλο του Δήμου Αμφιλοχίας  με σημείωση ( Προσφορά για το Τμήμα Προμηθειών 

να μην ανοιχθεί ή στο fax εμπιστευτικό ) να με τα εξής στοιχεία: 

 

1. Οικονομική προσφορά  

2. Απόσπασμα Ποινικό Μητρώο (έκδοση εντός τελευταίου τριμήνου ) για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση αφορά ι-

δίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εται-

ρειών (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  Το ποινικό Μη-

τρώο σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης του δύνανται να αντικατασταθεί με την υποβολή 

υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προ-

σώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομί-

μου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016. 

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  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου  
                     30500 Αμφιλοχία 
ΤΗΛ.: 2642 3 60445 
FAX:   2642 3 60414 
Πληροφορίες: Μπιστιντζάνου Αλεξ. 
Εmail: mpistintzanou_ ty@1257.syzefxis.gov.gr 

Αμφιλοχία      6-4 -2020   
 Αριθ.  Πρωτ.     –  2913 – 
 
ΠΡΟΣ  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 



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

κού προσώπου. 

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

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

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

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

 

Τιμή 
Μονάδας 

προ-
σφοράς 

ΔΑΠΑΝΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. 
Μέτρ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟ-
ΝΑΔΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 (€) 

1 Μηνιαία συντήρη-
ση ανελκυστήρα 
Δημαρχείο Αμφι-

λοχίας   

Τεμ. 10 85,00  850,00 

2 Μηνιαία συντήρη-
ση ανελκυστήρα 
Δημοτικό Κατά-

στημα Ινάχου    

Τεμ. 10 100,00  1.000,00 

3 Μηνιαία συντήρη-
ση ανελκυστήρα 

κτηρίου πρώην 2ου 
Δημοτικού    

Τεμ. 10 80,00  800,00 

4  Μηνιαία συντή-
ρηση ανελκυστήρα 
κλίμακας Ι. Μπου-

κουβάλα    

Τεμ. 10 90,00   
900,00 

  ΣΥΝΟΛΟ      3.550,00 

  ΦΠΑ 24%       852,00 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        4.402,00 

 
Δύναται να υποβληθεί προσφορά και για κάθε μία από τις ανωτέρω εργασίες  Κριτήριο ανάθεσης 
θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά α/α της κάθε υπηρε-
σίας από τις τέσσερις  
 Η ανάθεση θα διενεργηθεί με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφορών 
όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν.  4412/2016. 

  Οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν  έως το τέλος του έτους.  
 

 
Με εντολή Δημάρχου  

Ο αντιδήμαρχος  
 

Λεωνίδας Κατσαντάς  


