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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 
FAX:   2642 3 60414 
Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Μπιστιντζάνου 
ΕMAIL:mpistintzanou_ty@1257.syzefxis.gov.gr 

Αμφιλοχία    29  -12- 2020  
  
Αριθ.  Πρωτ.     –  12556 – 
 
                     ΠΡΟΣ  
      Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Για την  «Προµήθεια νέων αδειών χρήσης αντιβιοτικού (antivirus) προγραμμάτων Η/Υ για τις 
υπηρεσίες του Δήμου συνολικής  αξίας   # 1.767,00 € #»   
 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.  Το πρωτογενές αίτημα  12502 – 28/12/2020 του τμήματος Προμηθειών  με το οποίο αιτείται 

την υλοποίηση της προμήθειας.  
5. Το υπ. αριθμ. 12503/28-12-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη 
6. Την με αριθμ. πρωτ: 12522/29-12-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: Α-943/2020 

(ΑΔΑ: 9ΒΟΩΩΨΞ-6ΦΦ) για δέσμευση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.767,00 €  
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σε βάρος του Κ.Α.: 10-7134.002 «Προμήθεια 
προγραμμάτων υπολογιστών  » του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020 

7. Η από 52/23-12-2020  Μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Προμηθειών  
8. Η αριθμ. 386/2020 Απόφαση Δημάρχου (αριθμ.  πρωτ. 12555/29-12-2020) με θέμα: : 

«Έγκριση μελέτης για την «Προµήθεια νέων αδειών χρήσης αντιβιοτικού (antivirus) 
προγραμμάτων Η/Υ για τις υπηρεσίες του Δήμου συνολικής  αξίας   # 1.767,00 € #»   

 
 
 
 
 
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: 

«ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ -  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ :…..» 
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- ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dimamfil@otenet.gr με την ένδειξη στο 

θέμα του μηνύματος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ….»     

έως την ημέρα Πέμπτη 31/12/2020 και ώρα 11:30 π.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 . 

 
 
Συνημμένα : 

1. Μελέτη (Απόφαση Δημάρχου 52 /23-12-2020 ) 
 

 

Με εντολή Δημάρχου  
Ο Αντιδήμαρχος  

 
 
 

Λεωνίδας Κατσαντάς  


