
1 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Αμφιλοχία 15/9/2020 
 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                   Αριθμ. Πρωτ.  – 8579 - 
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:  Γ. Στράτου 5 , 30500 , Αμφιλοχία 
 ΤΗΛ.: 2642360445 
 FAX: 2642360414 
 Πληροφορίες: Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα Προς 
 Email: mpistintzanou_ty@1257.syzefxis.gov.gr ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Για την «Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στη θέση Ραμαντάνια Κάμπου 

Αμπελακίου» συνολικού ποσού  #6.000,00€#» 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

 (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας  Δήμων και Κοινοτήτων ) 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 14 του Ν.4071/2012 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 

του Ν. 4585/18 (ΦΕΚ 216/24.12.2018 τεύχος Α’). 
4. Την εξειδικευμένη πίστωση που έχει γραφτεί στους Κ.Α. : 25-7135.002 προμήθεια κινητήρων - αντλιών 

για την Δ.Ε Αμφιλοχίας 
5. Το πρωτογενές αίτημα 8259 - 8/9/2020 - 20REQ007276427 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). 

6. Το υπ. αριθμ. 8260 - 8/9/2020 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη 
7. Την υπ. αριθμ. Α705/2020 ,  (ΑΔΑ:6Β6ΚΩΨΞ-1ΣΣ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 6.000 

ευρώ με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση - ψήφιση της πίστωσης (ΑΔΑΜ 20REQ007309030). 
8.  Τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης 

υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 
4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. 

9. Τις με α/α Φ.25.44 /1-9-2020   τεχνικές προδιαγραφές του Τμήματος  Τεχνικών Έργων & Συντήρησης 
Υποδομών 

10. Την αριθμ. 233/2020 απόφαση Δημάρχου με αριθμ. πρωτ. 8576/15-9-2020 με θέμα :Έγκριση 
τεχνικών προδιαγραφών για«Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στη 
θέση Ραμαντάνια Κάμπου Αμπελακίου» συνολικού ποσού  #6.000,00€#» (ΑΔΑ: 
9Ρ3ΘΩΨΞ-ΜΨ6) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ.  ΔΑΠΑΝΗ 
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ΑΝΤΛΙΑ  ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  35 ΗΡ 
συμπεριλαμβανομένου και την εργασία 
εξαγωγής και τοποθέτησης  όπως τεχνική 
περιγραφή  ΤΕΜ 1 4.838,71 4.838,71 

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 4.838,71 

  ΦΠΑ 24% 1.161,29 
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  ΣΥΝΟΛΟ  6.000,00 

 Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα ανωτέρω μέχρι την  
 Παρασκευή , 18  Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα: 12:00 

 Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε 
τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
 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. 
 β. Φορολογική ενημερότητα 
 γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)  
  δ. 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  
  ε. Τεχνικά χαρακτηριστικά και prospectus  
 
 
Συνημμένα : Μελέτη (Απόφαση Δημάρχου Αριθμ 233/2020 (ΑΔΑ: 9Ρ3ΘΩΨΞ-ΜΨ6) 
 
 

Ο αντιδήμαρχος  
 
 
 

Λεωνίδας Κατσαντάς  

 


