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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την : «Προμήθεια πόσιμου ύδατος για τον εμπλουτισμό της δεξαμενής του οικισμού 

Τριανταφυλλούλα ΤΚ Ανοιξιατοίκου» συνολικού προϋπολογισμού # 847,50  € #» 

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  του Κ.Α. 25-6699.001 Προμήθεια πόσιμου  νερού για 

εμπλουτισμό δεξαμενών λόγω έκτακτων & απρόβλεπτων αναγκών (βλάβες στα δίκτυα 
ύδρευσης 

5. Το πρωτογενές αίτημα 11284/26-11-2020 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. 11285/26-11-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη 
7. Την υπ. αριθμ. Α-864/2020 ,  (ΑΔΑ:6ΡΗΡΩΨΞ-72Ψ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

ποσού 487,50 ευρώ με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση - ψήφιση της πίστωσης  
8. Τις με α/α Φ.25.60 – 26/11/2020  τεχνικές προδιαγραφές του Τμήματος  Ύδρευσης 

Άρδευσης Αποχέτευσης  
9. Την αριθμ 326/2020 (αριθ πρωτ. 11430/01-12-2020) απόφαση Δημάρχου για την 

έγκριση μελέτης -Τεχνικών Προδιαγραφών (ΑΔΑ: ΩΞ0ΟΩΨΞ-ΞΡΚ)  
 

 
 
Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την ανάθεση της ανωτέρω 
προμήθειας     μέχρι την  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  07 /12/2020 και ώρα 12:00 μ. (λήξη επίδοσης 

προσφορών), είτε ιδιοχείρως, είτε με fax,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 ώρας παραλαβής οι προσφορές θα είναι 
εκπρόθεσμες. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου  
                     30500 Αμφιλοχία 
ΤΗΛ.: 2642 3 60424 
FAX:   2642 3 60414 
Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Μπιστιντζάνου 
ΕMAIL:mpistintzanou_ty@1257.syzefxis.gov.gr 

Αμφιλοχία    2 - 12- 2020  
  
Αριθ.  Πρωτ.   – 11519 – 
 
                     ΠΡΟΣ  
           Κάθε ενδιαφερόμενο 
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Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον πληρούνται 
οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας   και  η Αποσφράγιση των Οικονομικών 
Προσφορών θα διενεργηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας και ώρα 14:00 . 
 
Η Προσφορά θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα έγγραφα των αδειοδοτήσεων (οχήματος 
, νερού) και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει την πηγή. 

Συνημμένα : 

1. Η αριθμ 326/2020 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΞ0ΟΩΨΞ-ΞΡΚ) 

Με εντολή Δημάρχου  
Ο Αντιδήμαρχος  

 
 

Λεωνίδας Κατσαντάς 


