
 
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Ψαχνά  , 16 /10/2019 
  ΝΟΜΟΣΕΥΒΟΙΑΣ                                                              Αρ. πρωτ:     15696                                               
  ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  Πληροφ.:Πριόνα Μαρία 
  Τηλ.: 2228350237 
  Fax:  2228350237 
  E – Mail : promitheies@ddm.gov.gr 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προµήθεια 
ελαστικών για τα οχήµατα και  µηχανήµατα  έργου  του ∆ήµου ∆ιρφύων- 
Μεσσαπίων  µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (µειοδοτικού) 
 

Ο ∆ήµαρχος  ∆ιρφύων- Μεσσαπίων 
 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιµής (χαµηλότερη τιµή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της  προµήθειας  
ελαστικών  για τα οχήµατα  και µηχανήµατα  έργου του ∆ήµου ∆ιρφύων-
Μεσσαπίων του ∆ήµου ∆ιρφύων- Μεσσαπίων ,προυπολογισµού 73.368,32ευρώ(µε ΦΠΑ 
24%). 
1.Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ∆ιρφύων- Μεσσαπίων 
Οδός: Αβάντων 18 
Ταχ.Κωδ.:34 400  
Τηλ.: 22283 50237 
Fax: 2228350237 
E-mail:www. promitheies@ddm.gov.gr 
Ιστοσελίδα: www.ddm.gov.gr 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στη 
διεύθυνση διαδικτύου www.ddm.gov.gr. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να λάβουν 
γνώση των εγγράφων της σύµβασης από το Τµήµα Προµηθειών κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. 
3. Κωδικός/Κωδικοί CPV: 34351000-2,34351100-3,34352100-0,34352100-
0,34350000-5,34352000-9,34350000-5Ελαστικά επίσωτρα 
4. Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα και  
µηχανήµατα  έργου    του ∆ήµου ∆ιρφύων - Μεσσαπίων» 
5. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
6. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
κοινοπραξίες φυσικών ή/ και νοµικών προσώπων των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, των χωρών του Ε.Ο.Χ., των κρατών-µελών της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Σ. .Σ./ G.P.A.), του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, καθώς επίσης και των οικονοµικών 
φορέων που προέρχονται από χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες ή 
συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν την καταστατική τους έδρα και 
δραστηριοποιούνται στις προαναφερθείσες χώρες. Επίσης, δικαίωµα συµµετοχής έχουν 
ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων µε κοινή προσφορά που πληρούν τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά.  
7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο κτίριο του ∆ηµαρχείου και 
στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οδός Αβάντων 18 , σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016, την 29.η Οκτωβρίου,  ηµέρα  Τρίτη  και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 
είναι 10.00π.µ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία 
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού. 
8. Χρόνος ισχύος προσφορών: τρεις µήνες  από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών  
9. Χρηµατοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6671.001,20-6671.002,20-
6672.002,25-6671.002,30-6671.002,30-6672.004,70.02-6672.001  οικονοµικού έτους 
2019 , σύµφωνα µε την 114./2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΩΕ6ΗΩ92-ΒΚΤ) 



που αφορά τη διάθεση της πίστωσης, την έγκριση µελέτης και την κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης. 
10. ∆ηµοσιεύσεις: Το συνολικό κείµενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ 
(www.promitheus.gov.gr) και στο site του ∆ήµου www.ddm.gov.gr καθώς και σε µία 
ηµερήσια  εφηµερίδα της έδρας του Νοµού . 
 
 

Ο ∆ήµαρχος  ∆ιρφύων-Μεσσαπίων  
 
 
 
 
                                          Γεώργιος    Ψαθάς  

 
 
 

 

 

 

 


