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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  
Έχοντας λάβει υπόψη: 
 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 
2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ 
3) Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
(Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B) 

4) Τον προϋπολογισμό του Δήμου, στους   Κ.Α.Ε.   με τίτλο <<Προμήθεια ελαστικών 

μεταφορικών μέσων και  μηχανημάτων>> :10.6671.0001   υπάρχει πίστωση 1.500,00 € 

,15.6671.0001 , υπάρχει πίστωση 3000,00 €, 20.6671.0001 υπάρχει πίστωση 5000,00 € , 

25.6671.0001 υπάρχει πίστωση 2.000,00 € , 30.6671.0001  υπάρχει πίστωση 8.500,00 €,  

για το έτος 2015, για την εν λόγω δαπάνη. Οι παραπάνω πιστώσεις  έχουν νομίμως 

αναληφθεί με τις αρίθ. 250-254 Α.Α.Υ.. 

Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ >> με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 19.969,05 ΕΥΡΩ € με Φ.Π.Α. 

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

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η Μαρτίου 2015 ,ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 

μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας, ενώπιον της 

αρμόδιας Επιτροπής . 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν 

δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού. 

 
Για πληροφορίες ως προς  την παραλαβή των τευχών  της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 
2234350324 ,Φαξ : 22340 48785 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).Για πληροφορίες σχετικά με τα 

δικαιολογητικά και τις τεχνικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στην 
Τεχνική Υπηρεσία στα τηλ. :22343 50219 ή 22343 50200 στην κ. Νικολάου Ελένη. 

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του 

διαγωνισμού , στην παρακάτω διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ -ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ,  Τ.Κ. 35015 , στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου (Γραφείο Πρωτοκόλλου) 

Αρμόδιος Υπάλληλος Παπαϊωάννου Χρυσούλα ,ή να κατατίθενται στην αρμόδια επιτροπή  του Δήμου 
έως την ώρα  λήξης υποβολής προσφορών την 12:00 π.μ. ,την 6η Μαρτίου 2015 στο Δημοτικό 

Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας  
 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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