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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ 
 ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» 

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

Προκηρύσσει Επαναληπτικό Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά 
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΙΣΣΑΜΟΥ» συνολικού προϋπολογισµού 60.000,00 €, 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%.  

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου 
Κισσάµου, οδός Πολεµιστών 1941, αρ. 2, ΤΚ 73400, ενώπιον της αρµόδιας 
επιτροπής, την εικοστή εβδόµη (27) Ιουλίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00. 
Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και 
όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Αµέσως 
µετά θα ακολουθηθεί η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών, 

Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν 11389/8-3-93 Υπ. 
Απόφαση ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (∆ηµοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας). 

Μαζί µε την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συµµετοχής για 
ποσό που αντιστοιχεί στο 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης ή της κάθε οµάδας 
ξεχωριστά, χωρίς Φ.Π.Α., που βεβαιώνεται µε την προσκόµιση γραµµατίου του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης 
Τράπεζας. 

∆εκτοί στο διαγωνισµό είναι όλοι οι αναγνωρισµένοι προµηθευτές των 
ειδών αυτών:  

α) Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα που ασκούν µέσα στην χώρα ή έξω από 
αυτήν το εµπορικό επάγγελµα, που είναι σχετικό µε το αντικείµενο της προµήθειας 
το τρέχον έτος του διαγωνισµού. 

β) Οι συνεταιρισµοί από αυτούς που εδρεύουν στο εσωτερικό της χώρας. 
γ) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά (εάν 

πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ). 
 
Πληροφορίες και έντυπα για τον Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µπορούν να λάβουν 

οι ενδιαφερόµενοι έως µία µέρα πριν την διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού από το 

Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου, Πολεµιστών 1941 αριθµός 2 Τ.Κ. 73400, 

∆ηµαρχείο, τηλέφωνο 2822340204 – 213 (κ. Ντουλάκη – κ. Καλδέρη), κάθε 

εργάσιµη ηµέρα 08:00 – 14:00. Κόστος αναπαραγωγής τεύχους: 5€. 

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 
 

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΝ8ΣΩΕΖ-ΖΛ6
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