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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» 
 

Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 
 
 του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 
 του ∆ημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα του άρθρου 103 και του 209 του 

Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007 
 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
 την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού 

Οικονομικών 
 την υπ’ αριθμ. 5/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήμου  
 την υπ’ αριθμ. 154/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση των 

τεχνικών προδιαγραφών, τον τρόπο εκτέλεσης τη διάθεση των πιστώσεων και τους όρους της 
διακήρυξης. 

 Το αριθμ. 9531/11-6-2014 πρακτικό για τη διενέργεια του διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο δεν 
υπήρχαν συμμετέχοντες. 

 Την αριθμ. 9532/11-6-2014 γνωμοδότηση με την οποία προτείνεται η επανάληψη του 
διαγωνισμού, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, της αρχικής 
διακήρυξης. 

 Την αριθμ. 156/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των πρακτικών του 
αρχικού διαγωνισμού 

 
προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 34.500,00€ με Φ.Π.Α.  
 
Ο ∆ιαγωνισμός θα γίνει στο ∆ημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας του ∆ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας  την 
26/6/2014 και ώρα 12:00 (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).  
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του Δήμου, για 
ποσό που θα καλύπτει το 5% της δαπάνης ήτοι 1.725,00 Ευρώ. 
Οι προσφορές θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής Συντήρησης και επισκευής 
οχημάτων (Απόφαση Υπ. Προεδ. 3373/390/1975, ΦΕΚ 349 Τεύχος Β΄) (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 
301/2009) (σχετ. 204/2010, 95/2012, 96/2012) που θα ακολουθήσει μετά τη λήξη παράδοσης των 
προσφορών. Η ίδια επιτροπή θα αποφανθεί σε επόμενη συνεδρίαση για την επιλογή του αναδόχου. 
 
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.: 2234350324, Φαξ: 2234048785 ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ). 
     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

ΔΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ 
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