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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο Ανοικτός ∆ιαγωνισµός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» 
προϋπολογισµού δαπάνης 31.913,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. µε κριτήριο 
κατακύρωσης το Υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος 
 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την ∆ευτέρα 4 Ιουλίου  2016 και ώρα 10:00 µ.µ., µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. αρµόδιοι για πληροφορίες επί της 

διαδικασίας το Γραφείο Προµηθειών στα τηλέφωνα επικοινωνίας 24613 50344 – 24613 50360. 
 

∆ηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, στον Ελληνικό Τύπο, στο ΕΒΕ Κοζάνης, στο 

διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www.kozanh.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.pdm.gov.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) και στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.. Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό 

Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει. 
 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής αναγνωρισµένης Τράπεζας ή Γραµµάτιο του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας αναφέρεται αναλυτικά 

στη διακήρυξη. 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆. 

60/07 και στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993).  

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος και σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/2013.  

Ηµεροµηνία  έναρξης υποβολής προσφορών:  την  ∆ευτέρα  13/06/2016 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: την ∆ευτέρα 4 Ιουλίου  

2016 και ώρα 10:00 µ.µ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 


