
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Προκηρύσσει   ανοικτό   ηλεκτρονικό  διαγωνισμό   για την  προμήθεια  υλικών για  την αποκατάσταση βλαβών που  
προκλήθηκαν από την  κακοκαιρία. 

1. Κριτήριο κατακύρωσης: ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής ανά  
τμήμα. 

2. Οι παρεχόμενες προμήθειες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων    (CPV) :    

14212110-4    Αμμοχάλικο 
44113620-7    Άσφαλτος  
44114000-2 Σκυρόδεμα 
44313000-7 Μεταλλικά πλέγματα 
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με τον οποίο έλαβε                                   
Συστημικό   Αριθμό : 182905.     

4. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα  έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού . 
5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Για την «προμήθεια  υλικών για  την αποκατάσταση βλαβών που  προκλήθηκαν από την  
κακοκαιρία»  αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού (ανάρτηση στο ΚΗΔΜΗΣ ) και  θα  
ισχύει   για  δώδεκα (12) μήνες.  

6. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 

, ), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του 

προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), του τμήματος / των τμημάτων για τα οποία υποβάλλουν 

προσφορά.  

7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Καρπενησίου Η δαπάνη για 
την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.: 64-6662.016 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2023 του Δήμου Καρπενησίου . 

8. Το  τεύχος  του διαγωνισμού διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου από τις 16/2/2023 
https://www.karpenissi.gr/.   

9. Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του  
ΕΣΗΔΗΣ από τις 16/2/2022 
10. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα  «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ».Η  δαπάνη δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 

                                                                                                                                           
       Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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