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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  

ΕΤΟΥΣ 2019  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», για την κάλυψη 

των αναγκών πραγματοποίησης «Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων έτους 2019» του Δήμου 

Αμφίκλειας – Ελάτειας, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/16. 

Συγκεκριμένα :  

Προμήθεια αναλωσίμων ειδών  

Στα πλαίσια πραγματοποίησης των εορταστικών Χριστουγεννιάτικων για το έτος 

2019 στις Δ.Ε. Αμφίκλειας και Ελάτειας απαιτούνται τα παρακάτω.                

     

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 1,5 ml                     100 ΤΜΧ 

2 ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 500 ml                    120 ΤΜΧ 

3 ΧΥΜΟΥΣ 0,25ml (ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΦΡΟΥΤΑ) 

126 ΤΜΧ 

4 ΧΥΜΟΥΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΦΡΟΥΤΑ) 

40 ΤΜΧ 

5 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 330 ml                              200 ΤΜΧ 

6 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΪΔΗ 420 ΤΜΧ 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός : 800,00 € με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6471 «Έξοδα 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων». 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 

590/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ : ΩΟΞΜΩΨΚ-Ε7Ι) και β) η βεβαίωση της 

Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) 

ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο 

Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 4. 
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Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας εγγράφως, έως και 13/12/2019 και 

ώρα 12:30 μ.μ., στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, Δημοτικό Κατάστημα Κάτω 

Τιθορέας, Δ/νση: Κάτω Τιθορέας Φθιώτιδας, Τ.Κ.35015. 

Θα πρέπει να αναγράφονται :   

Στοιχεία του αποστολέα : Επωνυμία & λοιπά στοιχεία  

Προς : ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» για την κάλυψη των αναγκών 

πραγματοποίησης «Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων έτους 2019» του Δήμου Αμφίκλειας – 

Ελάτειας. 

Η προσφορά που θα γίνει αποδεκτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Η υποβολή της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο και είναι 

απόδειξη ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές 

συνθήκες της προμήθειας και τα αποδέχεται πλήρως. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προσφοράς. 

Συνημμένα με την οικονομική σας προσφορά παρακαλούμε όπως προσκομίσετε (κατάθεση –

αποστολή) τα παρακάτω δικαιολογητικά :  

α) Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, όλα τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της 

εταιρείας, ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ., η 

νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας κ.α. (βεβαίωση ΓΕΜΗ, καταστατικό, ΦΕΚ, πρόσφατα 

θεωρημένα κλπ). 

β) Όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, πρόσφατη εκτύπωση μέσω TAXIS NET ενεργούς 

δραστηριότητας επιτηδεύματος. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο 

καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλ: 2234-350103,216,313. 

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΙΒΑΚΤΗ 

 

 


