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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο Δήμος  Καρπενησίου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο  κατακύρωσης  την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει  τιμής  ανά εργασία και μηχάνημα  για  την  
ανάδειξη αναδόχου  για την «  Μίσθωση μηχανημάτων έργου  για την αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν 
από την κακοκαιρία  Ιανός ». 

Η παρούσα  υπηρεσία   υποδιαιρείται  σε δεκατέσσερα  (14)  τμήματα . Προσφορές  υποβάλλονται  είτε   για το 
σύνολο  των  τμημάτων  (1 έως 14) είτε  μεμονωμένα για ένα η περισσότερα  τμήματα   (  1 η/και  2 η/και 3 η/και 
4 η/και  5 η/ και 6 η/  7 η/και  8 η/και 9 η/ 10 η/και  11 η/και  12  η/και  13 η/και 14  ). 

Η  εκτιμώμενη αξία  της  σύμβασης ανέρχεται στο   ποσό  των 82.869,20€ συμπεριλαμβανόμενου  ΦΠΑ 
24% ( προϋπολογισμός  χωρίς  ΦΠΑ 66.830,00€  πλέον  ΦΠΑ 24% 16039,20€ ). 

Ο διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί με  χρήση  της πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος 
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω   της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . 

Ημερομηνία  έναρξης   υποβολής  προσφορών :   30/6/2021 και  ώρα  20.00 μ.μ 

Καταληκτική   ημερομηνία   υποβολής  προσφορών : 14 Ιουλίου   2021  &    ώρα    23:30 μ.μ. 

Καταληκτική  Ημερομηνία  υποβολής προσφορών : 20  Ιουλίου  2021  &    ώρα     09:00 π.μ. 

Στο  Διαγωνισμό γίνονται  δεκτοί προμηθευτές  οι οποίοι δύνανται να  εκτελέσουν  την προμήθεια σύμφωνα με  
τις κείμενες  διατάξεις.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής  εκδίδεται  υπέρ του  συμμετέχοντος και ορίζεται σε  ποσοστό 2% επί 
της αντίστοιχης προϋπολογισθείσας  δαπάνης  προ ΦΠΑ του τμήματος η  των   τμημάτων  που  υποβάλλουν 
προσφορά. Για  το  σύνολο των  τμημάτων ανέρχεται  στο  ποσό των 1336,60€. 

Περισσότερα  στοιχεία και πληροφορίες  για την  διακήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να  
απευθύνονται  στο Δήμο Καρπενησίου, καθημερινά  τις  εργάσιμες  μέρες  και ώρες ( τηλ. 22373-50030, 
2237350081 αρμόδιοι  υπάλληλοι  Σωτηρία Τομαρά, Δημήτρης Κεφαλάς ), καθώς  και  στον  ιστότοπο  του  
Δήμου  www.karpenissi.gr.  
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