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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αμφιλοχία   13-01-2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                               Αριθμ. Πρωτ:  -  342 - 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    ΠΡΟΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληροφορίες : Μπιστιντζάνου Αλεξ. 
Τηλ. 2642360445 
Εmail: mpistintzanou_ty@1257.syzefxis.gov.gr 
 
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης 
προμήθειας  »  
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') (Πρόγραμμα 
Καλλικράτης 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας  Δήμων και Κοινοτήτων )  
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 133 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α)  
5. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση 

Υπουργού Οικονομικών 
6. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007  
7. Την αριθμ.2/82452/0020/12-11-2008 (ΦΕΚ2441 τ. Β) ΚΥΑ Υπ. Εσωτερικών Οικονομίας 

και Οικονομικών που καθορίζει την τιμή των καταχωρημένων δημοσιευμάτων στον τύπο 
8. Την αριθμ 13289/07.08.2015 (ΦΕΚ 1716/17.08.2015 τ. Β) απόφαση Υπουργού 

Επικρατείας με θέμα: «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και 
τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων 
του Δημοσίου 

9. Τον ΚΑ 00-6463.02 Έξοδα δημοσίευσης διακηρύξεων έργων και προμηθειών 
προϋπολογισμού έτους 2021 

10. Τις διατάξεις του άρθρ.  379 παρ. 12 του Ν. 4412/2016 
11. Την αριθμ Α-983 / 2020  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  (ΑΔΑ: 6ΝΕ3ΩΨΞ-ΟΜ6) 
12. Την ανάγκη του Δήμου για τη δημοσίευση της  αριθμ πρωτ. 341/13-01-2021 περίληψη της 

διακήρυξης με τίτλο ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ  2021-2023 (για 2 έτη από την υπογραφή της σύμβασης) » συνολικής 
δαπάνης ποσού 705.236,24 €  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά  αποκλειστικά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής  κατά 
είδος  (ομάδα) 

                                                                                                    
Εάν έχετε την δυνατότητα σύμφωνα με τη νομοθεσία να δημοσιεύετε στην εφημερίδα σας 
προκηρύξεις του Δημοσίου παρακαλώ να μας καταθέσετε την προσφορά σας μέχρι 21  
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:00 για την αριθμ πρωτ. 341/13-1-2021 περίληψη διακήρυξης 
(ΑΔΑ: ΨΛΟ2ΩΨΞ-ΧΙΕ) (η δημοσίευση θα γίνει σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίευσης 
διακηρύξεων του Δημοσίου ) 
Η περίληψη θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες  και μία εβδομαδιαία του Νομού ( το τιμολόγιο  
θα πληρωθεί από τον ανάδοχο με τον πρώτο λογαριασμό δια μέσω του Δήμου) 

              Με εντολή Δημάρχου 
Ο αντιδήμαρχος 

 
Λεωνίδας Κατσαντάς 


