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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αμφιλοχία    23-12-2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                      Αριθμ. Πρωτ:  - 12422  - 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                              
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληροφορίες : Πούλιου Ελένη 
Τηλ: 2642360441 
                                                                                          

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ :  377 / 2020 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση μελέτης για την υπηρεσία με τίτλο: «Εκτέλεση εργασιών απολύμανσης και μυοκτονίας 
σε δημοτικά κτίρια και οχημάτων  του Δήμου Αμφιλοχίας λόγω κορωνοϊού  και απευθείας ανάθεση  συνολικής 
αξίας # 3.200,00 € # » 

 

 
Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθ 58 παρ 1 του "N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύει 
σήμερα 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας  Δήμων και Κοινοτήτων ) όπως ισχύει 
σήμερα 

3. 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 

4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  
5. 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’). 
6. Την τήρηση των  διατάξεων  των άρθ. 1& 7 του Ν.2690/1999 και των άρθρων 14 & 58 του Ν. 

3852/2010 για τον έλεγχο του κωλύματος και του ασυμβίβαστου 
7. Την εξειδικευμένη πίστωση που έχει γραφτεί στους Κ.Α. : 70.01-6262.010 Υπηρεσίες απολύμανσης  

8. Το πρωτογενές αίτημα από 17/12/2020 (ΑΔΑΜ:20REQ007876749) του τμήματος προμηθειών 
9. Το υπ. αριθμ. 12173 / 17-12-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη 
10. Την υπ. αριθμ. Α-938/2020 (Αριθμ πρωτ. 12296/21-12-2020),  (ΑΔΑ:ΨΡΕ7ΩΨΞ-ΧΞΟ) απόφαση 

πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης ποσού  3.200,00 ευρώ με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση - 
ψήφιση της πίστωσης (ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ007923827 

11. Την αριθμ 53/2020   μελέτη του Τμήματος  Προμηθειών   
  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
Α. Την έγκριση της μελέτης  αριθμ 53/ 17-12-2020 Υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες απολύμανσης 

κτηρίων και οχημάτων του Δήμου Αμφιλοχίας» συνολικού προϋπολογισμού # 3.200,00 €# που 
συνέταξε το Τμήμα  Προμηθειών  

 Β. Την διενέργεια της προμήθειας/υπηρεσίας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

Ο Δήμαρχος 

Γεώργιος Κατσούλας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμφιλοχία, 17/12/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                      
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  
Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Στράτου 5  
Τ.Κ. 30500 – Αμφιλοχία  
Τηλ. 2642360441  
Φαξ. 2642360414  
Πληροφορίες:Πούλιου Ελένη  
e-mail: epoulioy@1257.syzefxis.gov.gr  
 
 
 

 

 
ΜΕΛΕΤΗ αριθμ.: 53/2020 

 
 

Τίτλος: Υπηρεσίες απολύμανσης κτηρίων και οχημάτων του Δήμου Αμφιλοχίας 

 

K.A.: 70-6262.10   «Υπηρεσίεςαπολύμανσης για την προστασία στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την 

αποφυγή της διάδοσης του κορωναιού(COVID-19) απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών αριθμ. 

Πρωτ 30250/21-5-2020(64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8)» 

 

CPV: 90920000-2 «Απολυμάνσεις» 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ :                  2.580,00 € 

ΦΠΑ 24%        :                  620,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:         3.200,00 € 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 

 

Περιεχόμενα: 

1. Τεχνική Έκθεση 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων  
4. Έντυπο οικονομικής προσφοράς  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμφιλοχία, 17/12/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                      
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                 Τίτλος: Υπηρεσία απολύμανση  
Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Στράτου 5                Λόγο του Κορωνοϊού COVID 19         
Τ.Κ. 30500 – Αμφιλοχία  
Τηλ. 2642360441  
Φαξ. 2642360414                 Προϋπολογισμού : 3.200,00 
Πληροφορίες:Πούλιου Ελένη                  Κ.Α.: 70-6262.10    
e-mail: epoulioy@1257.syzefxis.gov.gr  
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα έκθεση αφορά στις εργασίες μυοκτονίας, απεντόμωσης και απολύμανσης σε 
δημοτικά κτίρια του Δήμου Αμφιλοχίας συν. Αξίας 3.200,00€ + ΦΠΑ(24%) . 

Η μυοκτονία θα πραγματοποιηθεί με την εγκατάσταση 4  δολωματικών σταθμών στους 
ενδεικνυόμενους χώρους της αίθουσας  κτιρίων ,  εξωτερικούς χώρους των κτιρίων, ή με 
δολωματικούς σταθμούς υψηλής ασφαλείας σε χώρους διαβίωσης και αυτοκινήτων του Δήμου.  

Οι απολυμάνσεις αφορούν στους χώρους στους οποίους μπορεί να υπάρξει μικροβιακό φορτίο 
και κίνδυνος μετάδοσης νοσημάτων (π.χ. τουαλέτες, χώροι υγιεινής κ.λ.π) και θα γίνει με τη μέθοδο 
του ψεκασμού και εκνέφωσης.  

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σε συνεργασία με την υπηρεσία, μετά από εξέταση του χώρων και 
λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους στο Δήμο ή τους επισκέπτες καθώς 
και τους πολίτες, και κυρίως τα παιδιά, που θα κυκλοφορήσουν στους χώρους, όπου έγινε επέμβαση 
από τον ανάδοχο.  

Τα φάρμακα και τα δολώματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι αποτελεσματικά και 
ασφαλή τόσο για τον ανθρώπινο οργανισμό όσο και για τα κτίρια, το γραφειακό και άλλο εξοπλισμό, 
τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα που βρίσκονται σε αυτές, όπως επίσης και το περιβάλλον 
γενικά.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει:  

 Να διαθέτει άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και να είναι σε ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα των εργασιών.  

 Να καταθέσει κατάλογο των εγκεκριμένων-αδειοδοτημένων από το Υπουργείο εντομοκτόνων / 
μυοκτόνων/ απολυμαντικών φαρμάκων και αντιδότων που θα χρησιμοποιούνται κατά την 
διάρκεια των εφαρμογών.  

 Να ενημερώνει πρώτα την υπηρεσία και να καταθέτει βεβαίωση για κάθε εργασία την οποία 
πραγματοποιεί.  

 

Ο Ανάδοχος πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του ότι διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο 
προσωπικό, κατάλληλα μηχανήματα και εξοπλισμό, περιλαμβανομένης και τυχόν προστατευτικής 
ενδυμασίας και εξοπλισμού, απαραίτητων για την εφαρμογή των χημικών, σύμφωνα με τη νομοθεσία 
και τις οδηγίες των κατασκευαστών των χημικών προϊόντων.  

Ο προϋπολογισμός της εργασίας προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 3.200,00,00 €  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και έχει προβλεφθεί σχετική δαπάνη στον Προϋπολογισμό του 
Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2020-2021 με Κ.Α. 70-6262.10   Ύψους 3.200,00€ 
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Η ανάθεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 
του Ν.3463/2006 και του Ν. 3852/2010.  

 

Αμφιλοχία, 17/12/2020 

Ο Συντάξας 

 

                                    Γεράσιμος Τσιρογιάννης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμφιλοχία, 17/12/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                      
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                 Τίτλος: Υπηρεσία απολύμανση  
Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Στράτου 5                Λόγο του Κορωνοϊού COVID 19         
Τ.Κ. 30500 – Αμφιλοχία  
Τηλ. 2642360441  
Φαξ. 2642360414                 Προϋπολογισμού : 3.200,00 
Πληροφορίες:Πούλιου Ελένη                  Κ.Α.: 70-6262.10    
e-mail: epoulioy@1257.syzefxis.gov.gr  
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

1 

Απολύμανση 
Δημοτικών 
κτιρίων Δ.Ε. 
Αμφιλοχίας 
(κτίριο 
δημαρχείου,  
πρόνοια, 
πολεοδομία)   

3 300,00 € 900,00 € 

2 

Απολύμανση 
Δημοτικών 
κτιρίων Δ.Ε. 
Ινάχου (κτήριο 
δημαρχείου 
ΚΕΠ) 

3 200,00 € 600,00 € 

3 

Απολύμανση 
Δημοτικών 
κτιρίων Δ.Ε. 
Μενιδίου 
(κτήριο 
δημαρχείου 
,ΚΕΠ) 

3 200,00 € 600,00 € 

4 
Αυτοκίνητα και 
φορτηγά του 
Δήμου  

12 40,00 € 480,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 2.580,00 € 

ΦΠΑ 24% 620,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 3.200,00 € 

 

 

Η διαδικασία της ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ 147/08-08-2016 τ. Α’).  

Αμφιλοχία, 17/12/2020 

Ο Συντάξας 

 

                                    Γεράσιμος Τσιρογιάννης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αμφιλοχία, 17/12/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                      
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                 Τίτλος: Υπηρεσία απολύμανση  
Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Στράτου 5                Λόγο του Κορωνοϊού COVID 19         
Τ.Κ. 30500 – Αμφιλοχία  
Τηλ. 2642360441  
Φαξ. 2642360414                 Προϋπολογισμού : 3.200,00 
Πληροφορίες:Πούλιου Ελένη                  Κ.Α.: 70-6262.10    
e-mail: epoulioy@1257.syzefxis.gov.gr  

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας 
Με  την  παρούσα  μελέτη  προβλέπεται  η «Υπηρεσία απολύμανση λόγω του κορωνοϊού 

COVID 19» με σκοπό την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού SARS,COV–2.  
Η προμήθεια θα γίνει με Απευθείας Ανάθεση και ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η 

χαμηλότερη τιμή επί των τιμών του προϋπολογισμού.  
Τα  προς  εργασία  θα  πρέπει να  καλύπτουν  όλους  τους  Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την 

ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών  καθώς  
και  να  προέρχονται  από  νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις.  
 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις. 
Η διενέργεια της διαδικασίας και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις  

- του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»  
- του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
- του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
- του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 
- του ΠΔ 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
- της ΥΑ 57654/17 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου οικονομίας και 
Ανάπτυξης»  

- Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού  και  φορολογικού  δικαίου  που  διέπει την  ανάθεση  και  
εκτέλεση  της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

 
 

Άρθρο 3ο: Προϋπολογισμός  
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων 

εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η δαπάνη θα 

βαρύνει τον K.A.: 70-6262.10   «Υπηρεσίεςαπολύμανσης για την προστασία στο πλαίσιο λήψης 
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μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωναιού(COVID-19) απόφαση του υπουργείου 

Εσωτερικών αριθμ. Πρωτ 30250/21-5-2020(64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8)» 

 
 
Άρθρο 4ο: Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας  
Η εκτέλεση της υπηρεσίας  αυτής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 
του Ν.4412 /2016 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει της τιμής, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή προσφορών, 
τηρουμένων των Τεχνικών Προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για την εν λόγω προμήθεια.  
 
Άρθρο 5ο : Συμβατικά στοιχεία  
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
-Τεχνική Έκθεση 
-Συγγραφή Υποχρεώσεων  
-Αναλυτικός Ενδεικτικός προϋπολογισμός  
-Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
    
Άρθρο 6ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής  
1. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης. 
2. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση 
των όρων της παρούσης τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών και συμφωνούν με 
αυτούς. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι συμφωνούν με τη 
δημοσιοποίηση των στοιχείων τους όπου είναι απαραίτητο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Άρθρο 7ο : Υπογραφή  σύμβασης  
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων, είναι υποχρεωμένος 
μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης να προσέλθει  προς υπογραφή της 
αντίστοιχης σύμβασης (όπου η ανάθεση υπερβαίνει τις 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ) με τον Δήμο.    
 
Άρθρο 8ο : Παράδοση υπηρεσίας  (Χρόνος, Τόπος, Τρόπος)     
Ως συνολικός χρόνος παράδοσης για όλη την υπηρεσία ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 
ανάθεση εώς 31/12/2021 και όχι πέρα από την ολοκλήρωση   του προϊπολογισμού. 
 
Άρθρο 9ο: Παραλαβή υπηρεσίας    
Η παραλαβή της υπηρεσίας γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης 
Προμηθειών της παρ. 5 του αρθ. 221 του Ν. 4412/2016 του Δήμου Αμφιλοχίας.  
 
Άρθρο 10ο: Αντικατάσταση  ειδών – Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου  
Εάν κατά την διάρκεια της υπηρεσίας  δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης και 
παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές ή είναι ελαττωματικά τότε ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασης, εντός του συμβατικού χρόνου ισχύος της σύμβασης.  
Αν η υπηρεσία δεν αντικατασταθεί εντός του συμβατικού χρόνου ισχύος της σύμβασης, κηρύσσεται 
έκπτωτος βάσει του άρθρο 203 του Ν.4412/16 και εφαρμόζονται οι κυρώσεις που το ανωτέρω 
άρθρο προβλέπει για την έκπτωση του αναδόχου. 
 
Άρθρο 11ο: Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες  κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  
 
Άρθρο 12ο: Τρόπος πληρωμής  - Απαιτούμενα δικαιολογητικά  
Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας  
με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα 
δικαιολογητικά. 
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Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:  
A) Τιμολόγιο του προμηθευτή/αναδόχου.  
Β) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν.4412/2016.  
Γ)  Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
 
Άρθρο 13ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Η υπηρεσία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, 
τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά 
την ημέρα λήξης υποβολής των προσφορών. Οι παραπάνω κρατήσεις υπολογίζονται κάθε φορά 
επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.     
 
 Άρθρο 14ο: Επίλυση διαφορών 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/16 
και του Ν. 3463/2006. 

                                                                                         

 Αμφιλοχία     17/ 12 /2020 

Αμφιλοχία, 17/12/2020 

Ο Συντάξας 

 

                                    Γεράσιμος Τσιρογιάννης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

 

 
Αμφιλοχία   17/12/2020 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 53 /2020 

Υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες απολύμανσης 
κτηρίων και οχημάτων του Δήμου Αμφιλοχίας» 

 
CPV:90920000-2 

«Απολυμάνσεις»  
 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  

 

Της επιχείρησης …………………………….…………………….………………………….………………………………… µε έδρα 
στ… ………………………………………..…….………………………. οδός ……….………………………….……..………………… 
αριθµ. ……...Τ.Κ………………. Τηλ.: …………………..………… Κινητό………………....……..……. Fax: 
…………..………….  
Αφού έλαβα γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας και την μελέτη , 
υποβάλλω την παρούσα προσφορά: 
 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΙΜΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

1 

Απολύμανση 
Δημοτικών 
κτιρίων Δ.Ε. 
Αμφιλοχίας 
(κτίριο 
δημαρχείου,  
πρόνοια, 
πολεοδομία)   

3 300,00 € 900,00 € 

    

2 

Απολύμανση 
Δημοτικών 
κτιρίων Δ.Ε. 
Ινάχου 
(κτήριο 
δημαρχείου 
ΚΕΠ) 

3 200,00 € 600,00 € 

    

3 

Απολύμανση 
Δημοτικών 
κτιρίων Δ.Ε. 
Μενιδίου 
(κτήριο 
δημαρχείου 
,ΚΕΠ) 

3 200,00 € 600,00 € 

    

4 
Αυτοκίνητα 
και φορτηγά 
του Δήμου  

12 40,00 € 480,00 € 
    

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 2.580,00 €   
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ΦΠΑ 24% 620,00 €   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 3.200,00 €   

 
 
Ολογράφως : 
 
 
 
 
∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την 
εκτέλεση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας µε το άνωθεν τιµολόγιο προσφοράς. 
 

 
 
 

 

 

 

 

Αμφιλοχία,                 /       / 2020 

Ο προσφέρων 

  


