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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Αμφιλοχία    5-3-2021 
 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                   Αριθμ. Πρωτ.  – 2408- 
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:  Γ. Στράτου 5 , 30500 , Αμφιλοχία 
 ΤΗΛ.: 2642360445 
 FAX: 2642360414 
 Πληροφορίες: Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα Προς 
 Email: mpistintzanou_ty@1257.syzefxis.gov.gr ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Για την « Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έτους  2021  συν προυπ.  #14.985,40 € #»με 

απευθείας ανάθεση » 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

 (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας  Δήμων και Κοινοτήτων ) 
3. 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’). 
4. Τον  ΚΑ 20-7135.001 προμήθεια κάδων απορριμμάτων   του προϋπολογισμού έτους 2021   
5. Το από 2-3-2021  πρωτογενή Αίτημα  του Δήμου  ( ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ008216360) 
6. To αριθμ πρωτ. 2126/2-3-2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα   
7. Η αριθμ Α343/2-3-2021  Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης  πίστωσης # 15.000,00 

#(ΑΔΑ:Ω2ΝΙΩΨΞ-3ΩΕ)  (ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ008228849) 
8. Την αριθμ   2 /26-02- 2021  μελέτη του τμήματος Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και πρασίνου 

9. Την αριθμ. 54 /2021 απόφαση Δημάρχου με αριθμ. πρωτ. 11517/2-12-2020 με θέμα: «Έγκριση 

μελέτης για την « Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έτους  2021  συν προυπ.  #14.985,40 € 
#» (ΑΔΑ: 6ΕΓΓΩΨΞ-ΝΦΝ) 

 
Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας : 
 
 - εγγράφως (είτε ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικά-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 και λοιπά στοιχεία» και την ένδειξη  
 «ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ....» 
 
ή- ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dimamfil@otenet.gr  με την  
 ένδειξη στο θέμα του μηνύματος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ...» 

 Έως την ημέρα: Τρίτη ,  16  Μαρτίου  2021  και ώρα: 11:30  
 Μετά την παρέλευση της ώρας παραλαβής οι προσφορές θα είναι εκπρόθεσμες. 
 
 Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει : 
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1. Στοιχεία μητρώου της επιχείρησης από το taxis 
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στην οποία να δηλώνεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων της μελέτης / 

τεχνικών περιγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα 
3.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΏΣΗ στην οποία να δηλώνεται ότι σε περίπτωση ανάδειξής του σε ανάδοχο της  

υπηρεσίας συναινεί με την δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων όπως και email 
επικοινωνίας 

4.  Το έντυπο οικονομικής προσφοράς  (επισυνάπτεται) 
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοση εντός τελευταίου τριμήνου)  Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους 
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύναται η απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της  παραγράφου 1 
του άρθρου 73  του   Ν.4412/2016, με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου 
εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, 
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 

  6. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ 
  7. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (ως εργοδότης και ως ατομική ασφάλιση) 

  8. Τεχνική προσφορά ή φυλλάδια 
 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρει ότι εξασφαλίζει: 

α) την παροχή εργοστασιακής εγγύησης καλής λειτουργίας που δεν θα είναι μικρότερη των δύο (2) 

ετών από την ημερομηνία παραλαβής των κάδων από τον Δήμο.  

β) την προμήθεια ανταλλακτικών για μια πενταετία από την ημερομηνία παραλαβής των κάδων.  

 
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 14:30 . 
 
 
 

Ο αντιδήμαρχος  
 
 
 

Λεωνίδας Κατσαντάς  
 

 Συνημμένα : 

 -  Η αρ.2/2021 Μελέτη/Τεχνική Περιγραφή του τμήματος Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου 
 -  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 


