
 1

 
 
 
                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου  
                     30500 Αμφιλοχία 
ΤΗΛ.: 2642 3 60445 
FAX:   2642 3 60414 
Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Μπιστιντζάνου 
ΕMAIL:mpistintzanou_ty@1257.syzefxis.gov.gr 

Αμφιλοχία    31  -8- 2020  
  
Αριθ.  Πρωτ.     –  7922 – 
 
                     ΠΡΟΣ  
      Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  # 4.999,68 € #» 

 
 

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. Την εξειδικευμένη πίστωση που έχει γραφτεί στον   Κ.Α. : 35-6699 Λοιπές προμήθειες 

αναλωσίμων του προυπολογισμού έτους 2020  
5. Το από 21-8-2020 πρωτογενές αίτημα  (ΚΗΜΔΗΣ:20REQ007208437) του τμήματος 

Περιβάλλοντος ,καθαριότητας και πρασίνου  
6. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 7386 / 21-8-2020 τεκμηριωμένο αίτημα  
7. Την υπ. αριθμ. Α-679/2020 (Αριθμ πρωτ. 7451/24-8-2020),  (ΑΔΑ: 6ΧΠΧΩΨΞ-Ι0Ν) 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού  5.000,00 ευρώ με την οποία εγκρίθηκε η 
διάθεση - ψήφιση της πίστωσης (ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ007218844) 

8. Την  αριθμ 9/ 30-3-2020 μελέτη του Τμήματος  Περιβάλλοντος, καθαριότητας και πρασίνου 
9. Η αριθμ. 224/2020 Απόφαση Δημάρχου (αριθμ.  πρωτ. 7875/28-8-2020) με θέμα: : « 

Έγκριση μελέτης για « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  # 4.999,68 € #» (ΑΔΑ: ΨΖ7ΛΩΨΞ-ΠΔ5) 

 
 
 
Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την ανάθεση της ανωτέρω  
προμήθειας   μέχρι την  ημέρα Παρασκευή   4 /9/2020 και ώρα 11:00 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 (Δεκτές γίνονται προσφορές και στο Fax ή στο email ) . Μετά τη λήξη της ώρας παραλαβής 
οι προσφορές θα είναι εκπρόθεσμες. 
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  Ο Φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. Στο φάκελο ή στο διαβιβαστικό 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. Στοιχεία μητρώου της επιχείρησης από το taxis 

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 224/2020 ΑΔΑ: ΨΖ7ΛΩΨΞ-ΠΔ5) 

 

 

Με εντολή Δημάρχου  
Ο Αντιδήμαρχος  

 
 
 

Λεωνίδας Κατσαντάς  


