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ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ 

 
Ο Δήμαπσορ ηος Δήμος Εμμανοςήλ Παππά  Ν. εππών 

Δ ι α κ η π ύ η η ε ι    ό η ι: 

Σίθεηαι ζε δημόζιο επαναληπηικό ςνοπηικό Διαγυνιζμό, με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και 

με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη πποζθοπά, η ππομήθεια με ηίηλο «Προμήθεια 

ελαστικών και ανταλλακτικών οχημάτων» ζςνολικού ποζού 18.358,00€ με Φ.Π.Α. και ππορ 

δημοππάηηζη 14.925,20 €, για ηιρ ανάγκερ ηος Δήμος Εμμανοςήλ Παππά. Η ζςνολική 

ππομήθεια πεπιλαμβάνει 3 ανεξάπηηηερ ομάδερ ηην Α) Δλαστικά οχημάτων με 

πποϋπολογιζμό 10.880,00 Εςπώ (συπίρ ΦΠΑ), ηην Β) Ανταλλακτικά οχημάτων με 

πποϋπολογιζμό 2.450,20 Εςπώ (συπίρ ΦΠΑ) και Γ) Μπαταρίες οχημάτων με πποϋπολογιζμό 

1.595,00 Εςπώ (συπίρ ΦΠΑ). Ο Διαγυνιζμόρ θα γίνει ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ι) ηηρ απθμ. 

1389/93 απόθαζηρ ηος Τπ. Εζυηεπικών (Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α.), ιι) ηος Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 

160/08-08-2014) Μέηπα ζηήπιξηρ και ανάπηςξηρ ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ, οπγανυηικά 

θέμαηα Τποςπγείος Οικονομικών» ηος και ηος Ν. 2286/95, ιιι) ηος Π.Δ. 323/87 όπυρ 

ηποποποιήθηκε μεηαγενέζηεπα και ιν) ηος Ν. 3463/2006 «Κύπυζη ηος Κώδικα Δήμυν και 

Κοινοηήηυν» και v ) ηην απιθμ.81/22-05-2015 απόθαζη ηηρ οικονομικήρ επιηποπήρ  . 

 Η Δημοππαζία θα διεξασθεί ηην Παπαζκεςή ζηιρ 19-06-2015 με ώπα λήξηρ ηην 11.00π.μ. 

ζηην Αίθοςζα ηος Δημοηικού ςμβοςλίος ηος Δήμος Εμμανοςήλ Παππά ζηο Υπςζό εππών 

(κηίπιο Δημαπσείος), ενώπιον ηηρ Επιηποπήρ Διενέπγειαρ Διαγυνιζμού και Αξιολόγηζηρ 

Πποζθοπών Ππομηθειών. 

Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό έσοςν όλα ηα θςζικά ή νομικά ππόζυπα, οι ενώζειρ 

ππομηθεςηών πος ςποβάλλοςν κοινή πποζθοπά και οι ζςνεηαιπιζμοί πος αζκούν εμποπική 

δπαζηηπιόηηηα ζσεηική με ηο ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ. Οι ζςμμεηέσονηερ ςποβάλλοςν 

πποζθοπά για κάθε μία ομάδα ηηρ ππομήθειαρ. 

 Κάθε πποζθοπά ζςνοδεύεηαι ςποσπευηικά από εγγύηζη ζςμμεηοσήρ ςπέπ ηος 

ζςμμεηέσονηορ για ποζό πος θα καλύπηει ηο 2% ηηρ πποϋπολογιζθείζηρ αξίαρ ( με ηο Φ.Π.Α.) 

ηυν ομάδυν ειδών για ηιρ οποίερ μεηέσει ζηο διαγυνιζμό και θα απεςθύνεηαι ππορ ηο Δήμο 

Εμμανοςήλ Παππά 

Η ππομήθεια θα σπημαηοδοηηθεί από Δημοηικούρ Πόποςρ και ςπόκειηαι ζηιρ κπαηήζειρ πος 

πποβλέπονηαι για ηιρ ππομήθειερ αςηέρ.  

Σα ζςμβαηικά ηεύση είναι διαθέζιμα για ενημέπυζη ηυν ενδιαθεπομένυν ζηην ιζηοζελίδα 

ηος Δήμος (www.empapas.gr). Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηην ππομήθεια καηά ηιρ επγάζιμερ 

ημέπερ και ώπερ ζηο ηηλ. 23213-52640 μέσπι ηην πποηγούμενη ημέπα ηηρ δημοππαζίαρ. 

Σα έξοδα για ηη δημοζίεςζη ηηρ πεπίλητηρ διακήπςξηρ βαπύνοςν ηον ανάδοσο ηηρ 

ππομήθειαρ. 
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