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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 
 

       Ο Δήκαξρνο Καξπελεζίνπ πξνθεξύζζεη δεκόζην αλνηρηό κεηνδνηηθό δηαγωληζκό κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά γηα ηελ «Ππομήθεια 
μησανολογικού εξοπλισμού ταθμού Μεταυόπτωσηρ Αποππιμμάτων» γηα ηηο πάγηεο αλάγθεο ηεο 
ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο ηνπ Δήκνπ Καξπελεζίνπ, όπωο πξνδηαγξάθεηαη ζηα νηθεία ηεύρε ηεο εγθεθξηκέλεο 

από ηηο αξκόδηεο αξρέο κειέηεο, ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ κε Φ.Π.Α. 23% #369.000,00 €# (επξώ) 
(ρξεκαηνδόηεζε ΕΠΠΕΡΑΑ(2012Ε07580047) θαη ζα βαξύλεη ηελ ππό Κ.Α.: 20.7131.001 πίζηωζε ηνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2013 ηνπ Δήκνπ). 

       Ο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ ηνπ Δήκνπ 
Καξπελεζίνπ ηελ 30ε Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2013 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 12:00 (έλαξμε) έωο 12:30 

(ιήμε) παξαιαβήο πξνζθνξώλ, ζηα γξαθεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, νδόο Ύδξαο 6. 
       Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ, όπωο πξνβιέπεηαη από ηε 

δηαθήξπμε ζηνλ παξαπάλω ηόπν θαη ρξόλν, ζπληαγκέλεο απαξαίηεηα ζηελ Ειιεληθή γιώζζα. 
       ηηο πξνζθνξέο ζα αλαθέξεηαη ε ηηκή ηνπ πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ ζε επξώ κε θξαηήζεηο, ρωξίο 

Φ.Π.Α. Επίζεο ζα αλαθέξεηαη ην πνζό Φ.Π.Α. επί ηνηο % ζην νπνίν ππάγεηαη ν πξνζθεξόκελνο εμνπιηζκόο. 

       Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγωληζκό, γηα θάζε δηαγωληδόκελν, νξίδεηαη ζην 5 % επί ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηεο κειέηεο, ήηνη 18.450,00 € (επξώ) θαη ζα απεπζύλεηαη πξνο ην Δήκν Καξπελεζίνπ. 

       ην δηαγωληζκό ζα γίλνληαη δεθηνί ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 60/2007: 
  Έιιελεο θαη Αιινδαπνί θαηαζθεπαζηέο θαη πξνκεζεπηέο, 

  Ννκηθά πξόζωπα εκεδαπά θαη αιινδαπά, 

  Ελώζεηο/ Κνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ, 
       Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη κε ηξόπν πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα ζρεηηθά ηεύρε ηεο 

δηαθήξπμεο. 
       Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαζώο θαη ηα ηεύρε ηεο κειέηεο παξέρνληαη θαζεκεξηλά θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ώξεο ζηα γξαθεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο (22373-50071/fax 2237350029: πιεξνθνξίεο Κνλ 
Παλαγηώηε Καξάκπεια)  ή ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ (Σει. 2237350086: Κα Κειέζε Κωλζηαληία). 

       ε πεξίπηωζε πνπ ν δηαγωληζκόο απνβεί άγνλνο, ζα επαλαιεθζεί  εθ λένπ ρωξίο δεύηεξε αλαθνίλωζε 

ζηνλ ηύπν ηελ 6ε επηεκβξίνπ 2013 ηελ ίδηα εκέξα θαη ώξα θαη ζηνλ ίδην ηόπν. 
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