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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 
Πληρ: Μπιστιντζάνου Αλεξ. 
Εmail: mpistintzanou_ty@1257.syzefxis.gov.gr 

Αμφιλοχία    24-12-2020  
  

Αριθ.  Πρωτ.     –  12466 – 
 
                                          ΠΡΟΣ: 
                                  Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Για την «Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων της Παιδικής Εξοχής Μπούκας 
συμπεριλαμβανομένου  προμήθεια και εργασία» συν. προϋπολογισμού  # 1.590,18 €  € #» 

 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.15-6261.001 Συντήρηση και 

επισκευή κτιρίων κατασκήνωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 
5. Το από 9-12-2020 Πρωτογενές Αίτημα  (ΑΔΑΜ: 20REQ007908809) του τμήματος 

πρόνοιας ,Δνσης  αλληλεγγύης & κοινωνικών υποθέσεων  
6. Το υπ. αριθμ. 420 - 9/12/2020 τεκμηριωμένο αίτημα  
7. Την υπ. αριθμ. Α-939/2020 (Αριθμ πρωτ. 12355/22-10-2020),  (ΑΔΑ:630ΤΩΨΞ-ΡΨΠ) 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού  1.590,18 ευρώ με την οποία εγκρίθηκε η 
διάθεση - ψήφιση της πίστωσης (ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ007931759) 

8. Τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της απόφασης 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. Την ανάγκη για την αποκατάσταση φθορών  και την προστασία των εγκαταστάσεων της 
Παιδικής Εξοχής Μπούκας  

10. Tην αριθμ. 54/ 2-12-2020  Μελέτη    Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων της 
Παιδικής Εξοχής Μπούκας συμπεριλαμβανομένου  προμήθεια και εργασία» συν. 
προϋπολογισμού  # 1.590,18 €  € #»του τμήματος Τεχνικών Έργων και Συντήρησης 
Υποδομών  

11. Την αριθμ 382/2020 (αριθμ πρωτ. 12465/24-12-2020) Απόφαση Δημάρχου με θέμα την 
έγκριση της μελέτης  

 
Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας :  

- εγγράφως (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 με 

αναγραφή των στοιχείων του αποστολέα:  

«Επωνυμία & Λοιπά Στοιχεία» και την ένδειξη: 
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«ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ -  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ :…..» 

- ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dimamfil@otenet.gr με την ένδειξη στο 

θέμα του μηνύματος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ….»     

έως την ημέρα Δευτέρα  28/12/2020 και ώρα 13:00 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Μετά τη λήξη της 

ώρας παραλαβής οι προσφορές θα είναι εκπρόθεσμες. 

 

Η προσφορά να συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Στοιχεία μητρώου της επιχείρησης από το taxis  

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στην οποία να δηλώνεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων  της μελέτης/  

    τεχνικής περιγραφής και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα  

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στην οποία να δηλώνεται ότι σε περίπτωση ανάδειξής του σε ανάδοχο 

    της εκτέλεσης προμήθειας/υπηρεσίας/εργασίας συναινεί με τη δημοσιοποίηση των προσωπικών  

    του δεδομένων      

4. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (επισυνάπτεται)  

        Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, 

εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας και η αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών θα διενεργηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας και ώρα 14:30 . 

 
Με εντολή Δημάρχου  

Ο Αντιδήμαρχος  
 
 
 

Λεωνίδας Κατσαντάς  
 
 
 

Συνημμένα: 

- Απόφαση Δημάρχου αριθμ 382/2020  έγκριση μελέτης 

- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  


