
                                              
                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                            

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ                 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                    
   

------------------------------------------------------                 

Ταχ. Δ/νση : Κάτω Τιθορέα, Φθιώτιδος                 

Ταχ. Κωδ.    : 35015 

Τηλ.             : 22343 – 50324/312 

FAX             : 22340 – 48785 

URL             : www.dimos-amfiklias-elatias.gr 

E-mail         : info@dimos-amfiklias-elatias.gr 

                      e.trifylli@dimos-amfiklias-elatias.gr 

                            e.karaxaliou@dimos-amfiklias-elatias.gr                                                                    
    

                                                                                        Κάτω Τιθορέα      19/6/2017 

        Αριθ. Πρωτ.:  6007  
     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-

ΕΛΑΤΕΙΑΣ  » 

 

Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου 

συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές,  με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής  , 

για την κάλυψη των αναγκών που αφορά στην προμήθεια υλικών ύδρευσης, 

άρδευσης και αποχέτευσης για το έτος 2017 που θα χρησιμοποιηθούν για την 

επισκευή, τη συντήρηση και τη σωστή λειτουργία των δικτύων του Δήμου 

Αμφίκλειας – Ελάτειας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α. 

74.399,88 €, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον  

Κ.Α.Ε. 25.6662.0001 του προϋπολογισμού Του Δήμου . Ο διαγωνισμός θα γίνει 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρα 88 έως 117 και το Ν. 

3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύουν σήμερα.  

  Για την εν λόγω προμήθεια, η πίστωση έχει ψηφιστεί και νομίμως αναληφθεί με 

την 340/2017 AAY. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί  να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας 

προσφορά με ισχύ τουλάχιστον 120 ημερών από την επομένη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. Η οικονομική προσφορά έκαστου υποψήφιου προμηθευτή 

πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών µε ποινή 

αποκλεισμού για όσους υποψήφιους προμηθευτές δεν συμμετέχουν στο 

σύνολο των προς προμήθεια ειδών της µε βάση τους Πίνακες της μελέτης.     

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, o προµηθευτής υποχρεούται να 

καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή που θα 
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καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 

σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος από την υπογραφή της. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 3η  Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα  

υποβολής προσφορών 11:30 π.μ. έως και 12:00 μεσ., στο Δημοτικό 

Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου. 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα 

αρχή. Η µελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του ∆ήµου Αμφίκλειας –

Ελάτειας στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας όπου οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν τις εργάσιμες ηµέρες και ώρες να λαµβάνουν γνώση (Τµήµα 

Προµηθειών), 1ος όροφος, τηλ. : 2234350324, fax 22340-48785, Τ. Κ.35015, κα 

Ε. Τριφύλλη  E-mail  : : e.trifylli@dimos-amfiklias-elatias.gr. 

Για πληροφορίες σχετικά με  τις τεχνικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι θα 

απευθύνονται στην Τεχνική  Υπηρεσία στα τηλ. :22343 50219/50115,  Κ. 

Καρούμπη Ευστάθιο    E-mail  : e.karoumpis@dimos-amfiklias-elatias.gr 

Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στη 

Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισµού 

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου : www.dimos-amfiklias-elatias.gr.   

Δημοσιότητα διακήρυξης: 

1. Στην ιστοσελίδα του ∆ήµου  www.dimos-amfiklias-elatias.gr. 

2. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 

Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.   

3. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο 

του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.   

4. Περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 

του Δημοτικού καταστήματος, και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες 

Ν.4469/2017 αρθρο 18 (κατ΄εφαρμογή του άρθρου 5 ΕΚΠΟΤΑ ) 

ΟΔΗΓΙΑ 19 ΕΑΑΔΗΣΥ. 

 

 

 
                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

                                                                                                                                                                                       
                                                                                               ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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