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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αμφιλοχία   

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληροφορίες: Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα

Τηλ. : 2642360445      

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

χωρίς  δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρ. 32Α του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας 

ανάγκης (ομάδα 1Α)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

για την  ΟΜΑΔΑ 1Α  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ 2021
συνολικού  ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.483,45 € (καθαρής αξίας # 21.666,77 €#)»

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α578/2021  απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής 
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω 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. 
 

Με την υπ’ αριθ. 165/2-8-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΒΟΩΨΞ-ΕΔΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε  η ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης εφοδιασμού της Παιδικής Εξοχής Μπούκας και η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών μέσα 
σε μια ημέρα  χωρίς κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την  παρακάτω ομάδα :

 ΟΜΑΔΕΣ  
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ

ΟΜΑΔΑ 1Α : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 21.666,77 2.816,68 24.483,45

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται κατά τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής το έτος 2021.
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Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην  48/2021  μελέτη που 
συντάχθηκε από το αρμόδιο τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Τμήμα Προμηθειών )

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια

- εγγράφως (είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο-courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αμφιλοχίας στη 
διεύθυνση: Γ. Στράτου , Τ.Κ. 30500 , με αναγραφή των στοιχείων του αποστολέα : «Επωνυμία και λοιπά 
στοιχεία» και την ένδειξη 

«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: Τρίτη , 3 Αυγούστου  2021 και ώρα: 14:30 
Μετά την παρέλευση της ώρας παραλαβής οι προσφορές θα είναι εκπρόθεσμες.

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει :

1. Στοιχεία μητρώου της επιχείρησης από το taxis
2. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι

α) έχουν λάβει γνώση των όρων της τεχνικής περιγραφής και των λοιπών στοιχείων της μελέτης και 
συμφωνούν με αυτούς.
β) περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, 
σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021) 

3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι συναινεί με την δημοσιοποίηση των προσωπικών 
του δεδομένων εάν κριθεί ανάδοχος , την ανάρτηση όλων των εγγράφων με την επωνυμία –όνομα  
όπου είναι απαραίτητο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία επίσης θα δηλώνεται  email 
επικοινωνίας 

4. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης.
5. Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης  του οικονομικού φορέα 
6. 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 άρθρ. 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 
(άρθρ. 80 παρ. 9 του Ν.4412 / 2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρ. 43 του Ν.4506 
/2019)  

7. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
8. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ
9. Αποδεικτικά νομιμοποίησης εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του 
άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της 
ομάδας , εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.  Η Αποσφράγιση 
των Οικονομικών Προσφορών θα διενεργηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας .

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-23-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το Τμήμα 

Προμηθειών   (κ.. Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα) οδός Γ. Στράτου Αμφιλοχία και στα τηλέφωνα 

2642360445 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες . 

Mε εντολή Δημάρχου

Ο αντιδήμαρχος

Κατσαντάς Λεωνίδας 
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