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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ -ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
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, 
την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, 
3)Την 233/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διενέργεια του διαγωνισμού 
4) Την 132/2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία  εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές καθορίστηκαν οι όροι  και ψηφίστηκαν οι αντίστοιχες πιστώσεις. 

5)Τον προϋπολογισμό του Δήμου, στους   Κ.Α.Ε. :Α)10.6671.0002  με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ προβλέπεται πίστωση ύψους 
2000,00 ευρώ,Β) 15.6671.0002  με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ προβλέπεται πίστωση ύψους 6000,00 ευρώ ,Γ) 20.6671.0002  με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ προβλέπεται πίστωση ύψους 7000,00 ευρώ 
,Δ) 25.6671.0002  με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ προβλέπεται πίστωση ύψους 5444,74 ευρώ , Ε)30.6671.0002 με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ προβλέπεται πίστωση ύψους 12000,00 ευρώ 
,ΣΤ)35.6671.0001 με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  προβλέπεται 
πίστωση ύψους 1000,00 ευρώ,Ζ)45.6671.0001 με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΦΟΡΑΣ 
προβλέπεται πίστωση ύψους 1000,00 ευρώ  Η)70.6671.0001 με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ) προβλέπεται πίστωση ύψους 1000,00 ευρώ , για το έτος 
2012, για την εν λόγω δαπάνη, οι οποίες έχουν νομίμως αναληφθεί:με τις αρίθ. 481-488 Α.Α.Υ.. 

6)Το αρίθ.  13237/25-10-2012 πρακτικό για τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού, σύμφωνα με το 
οποίο δεν υπήρχαν συμμετέχοντες και την αρίθ. 13337/29-12-2012 γνωμοδότηση της επιτροπής όπου 
προτείνεται η επανάληψη του διαγωνισμού ,χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών 
προδιαγραφών ,της αρχικής διακήρυξης. 

7)Την αρίθ. 167/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την έγκριση των πρακτικών. 

Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ -ΕΛΑΤΕΙΑΣ» Μειοδότης θα ανακηρυχθεί ο 
διαγωνιζόμενος που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών της 
αντιπροσωπείας στο άθροισμα όλων των ανταλλακτικών (για τεμάχιο 1). Οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, έντυπη επίσημη εργοστασιακή λίστα 
του συνόλου των ανταλλακτικών ανά όχημα με συμπληρωμένη την εργοστασιακή τιμή μονάδας ανά 
ανταλλακτικό. Οι λίστες θα παραδοθούν για κάθε όχημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ,της μελέτης ) και σε 
ηλεκτρονική μορφή και θα περιλαμβάνουν όλα τα γνήσια εργοστασιακά ανταλλακτικά της επίσημης 
αντιπροσωπείας  προϋπολογισμού 73.800,00 ΕΥΡΩ € με Φ.Π.Α.. 
Η Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται  με το 5%  στο σύνολο των ειδών της 
προϋπολογισθείσης δαπάνης με το ΦΠΑ, ΄ποσού 3690,00 € . 
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9

η
 Νοεμβρίου 2012 ,ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη 

υποβολής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής . 
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή των τευχών  της 
διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2234350113 ,Φαξ : 22343 50114 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ). 
Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς μέχρι την προηγούμενη ημέρα του 
διαγωνισμού ήτοι την  8

η
 Νοεμβρίου 2012, στην παρακάτω διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ -

ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ,  Τ.Κ. 35015 , στις Διοικητικές Υπηρεσίες του 
Δήμου (Γραφείο Πρωτοκόλλου),αρμόδιος Υπάλληλος: Γιαλούρη Μαργαρίτα ,ή να κατατίθενται στην 
αρμόδια επιτροπή  του Δήμου έως την ώρα  λήξης υποβολής προσφορών την 10:00 π.μ. ,την 9

η
 

νοεμβρίου 2012 στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας. 
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