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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου :
προκηρύσσει  τη  διενέργεια  πρόχειρου  επαναληπτικού  διαγωνισμού  με 

σφραγισμένες  προσφορές  και  ελεύθερη  συμπλήρωση  τιμολογίου,  με  κριτήριο 
κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή  για  την  «προμήθεια  δύο  μεταχειρισμένων 
ημιφορτηγών» για  τις  ανάγκες του  Δήμου  Πολυγύρου  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 22/2015 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Πολυγύρου.

Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής:

Tα  προσφερόμενα  είδη  πρέπει  να  πληρούν  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  υπ’ 
αριθμ.  22/2015  μελέτης  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Πολυγύρου  που 
εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 227/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στο  δημοτικό  κατάστημα  Πολυγύρου,  την  Τρίτη 
3/11/2015 και ώρα 10:00-11:00 ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Η δημοπρασία  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 απόφασης του Υπ. 
Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),  τον  Ν.  2286/95  (Φ.Ε.Κ.  19/τΑ/1995),  Π.Δ.  394/96  (Φ.Ε.Κ. 
226/τΑ/1996) τον Ν.3463/2006 και την 22/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Πολυγύρου.

Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των  16.250,00€ 
πλέον Φ.Π.Α. 23 % .

Η  εγγύηση  συμμετοχής  στη  δημοπρασία  ορίζεται  σε  ποσοστό  2%  της 
προϋπολογισθείσης  δαπάνης,  χωρίς  το  Φ.Π.Α.,  δηλαδή  325,00€ και  πρέπει  να 
απευθύνεται  στο  Δήμο  Πολυγύρου  και  να  βεβαιώνεται  με  την  προσκόμιση  ισόποσου 
γραμματίου του Τ.Π.Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι 
ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική 
με το αντικείμενο της προμήθειας.

Τα Τεύχη της μελέτης,  η διακήρυξη και  το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς 
παραλαμβάνονται  από  τα  γραφεία  του  Δήμου  (Γραφείο  Προμηθειών)  έως  την 
προηγούμενη του διαγωνισμού, αφού καταβληθεί το αντίτιμο των 5 (πέντε)€.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών, κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο: 23713 50753 από τον κ. Μαρινούδη Ιωάννη. 
FAX: 23713 50763 και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.polygyros.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

http://www.polygyros.gr/
ΑΔΑ: 7ΠΠ7ΩΞΜ-Χ38


		2015-10-27T11:08:51+0200
	Athens




