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                                                                                       Προς :  

  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε  ότι ο Δήμος μας  σύμφωνα με την 
αριθμ.155/2019 (ΑΔΑ: ΩΔ0ΛΩΡΖ-ΖΦΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την 
υλοποίηση του ανοικτού αγώνα ‘’Διάπλους Λ/Θ Αιτωλικού – Μεσολογγίου 2019’’ 
που θα διεξαχθεί στις 31 Αυγούστου 2019, ενδιαφέρεται  για την ανάθεση της  
Υπηρεσίας  με τίτλο : ‘’Ενοικίαση φουσκωτής αψίδας τερματισμού’’ στα πλαίσια του 
ανοικτού αγώνα ‘’Διάπλους της Λ/Θ Αιτωλικού –Μεσολογγίου 2019’’. 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας  θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (Τεύχος 147 Α’) με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 
Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης έχουν εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.1134/2019 
(ΑΔΑ:ΨΠΦ3ΩΡΖ-ΙΕΞ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του 
Προϊσταμένου 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 των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α  9/2019.  
Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής . 
 
Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την οικονομική σας προσφορά εγγράφως στο 

πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως  την Παρασκευή 09-08-

2019  και ώρα 10.00μ.μ.  

 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 

Η Αψίδα τερματισμού  που θα χρειαστεί  για την ορθή και αρτιότερη επιτυχία του 

ανοικτού αγώνα  ’Διάπλους της Λ/Θ Αιτωλικού –Μεσολογγίου 2019’’ που θα διεξαχθεί το 

Σάββατο 31 Αυγούστου 2019 στο Δήμο μας , αναλύεται ως κάτωθι: 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1. 

 

Διογκώσιμη αψίδα τερματισμού , υλικό μουσαμάς PVC 

0.55mm, χρώματος κόκκινο, εξωτερικές διαστάσεις: 800cm 

μήκος /400cm ύψος  , εσωτερικό ωφέλιμο: 600cm μήκος / 

300cm ύψος . 

 

(1) 

 

 

➢ Η παράδοση  θα γίνει με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του Οικονομικού 

φορέα . 
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      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ       

     

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 

1. 

 

ΦΟΥΣΚΩΤΗ ΑΨΙΔΑ 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
(1) 

 
 

380,00 

 
380,00 

                                                                                                                                        ΣΥΝΟΛΟ 380,00 

                                                                                                                                  Φ.Π.Α. 24% 91,20 

                                                                                                                              ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 471,20€ 

 

 

 

➢ Οι  τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού προέρχονται από το ελεύθερο 

εμπόριο. 
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