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ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
Ο Δήκαξρνο Καζηνξηάο πξνθεξχζζεη ανηαγυνιζηική διαδικαζία με διαππαγμάηεςζη, 

με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά μόνο 

βάζει ηιμήρ, γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΩΠΩΝ» γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ . 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο είλαη 955.610,32 € (εννιακόζιερ πενήνηα 

πένηε σιλιάδερ εξακόζια δέκα Εςπώ και ηπιάνηα δύο λεπηά)  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΠΑ (24%) θαη ε δηαδηθαζία ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξίζκ. 9/2018 κειέηε ηεο 

Δηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ ηνπ Δήκνπ Καζηνξηάο. 

Η δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηος Εθνικού ςζηήμαηορ 

Ηλεκηπονικών Δημοζίυν ςμβάζευν (ΕΣΗΔΗΣ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 

νξίδεηαη ε 7-11-2019 θαη ψξα 15:00 μ.μ. 

Σην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ. 

Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο είλαη ε πξνκήζεηα θαπζίκσλ ηνπ Δήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ 

Πξνζψπσλ: 1. Τεο Κνηλσθεινχο επηρείξεζεο Δήκνπ Καζηνξηάο κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν: 

Οξεζηηάο, 2. Τνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο, Παηδείαο θαη 

αζιεηηζκνχ ηνπ Δήκνπ Καζηνξηάο, 3. Τεο Σρνιηθήο επηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο 

ηνπ Δήκνπ Καζηνξηάο, 4. Τεο Σρνιηθήο επηηξνπήο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ηνπ Δήκνπ 

Καζηνξηάο, 5. Τνπ Δεκνηηθνχ σδείνπ «Δεκ. Μπατξαθηάξεο & Σνπιηάλα Πεηζάιληθνπ 

Μπατξαθηάξε», 6. Τεο Δημοτικήσ ανώνυμησ εταιρείασ  παραγωγήσ αδρανών υλικών Δήμου 

Καςτοριάσ και αξιοποίηςησ τησ περιουςίασ του Δήκνπ Μνλνκεηνρηθή Α.Ε. «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.». 
Η διαδικαςία ανάθεςησ αφορά ςτισ ομάδεσ Α (υποομάδεσ Α1, Α2, Α4, Α5, Α6 και Α7) και Β 

(υποομάδεσ Β2, Β3, Β4) τησ με αριθμό 9/2018 μελζτησ. 
Ο θάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ην ζύνολο ηυν καςζίμυν ή για μία 

ή πεπιζζόηεπερ ομάδερ ή για μία ή πεπιζζόηεπερ ςποομάδερ ή για ένα ή πεπιζζόηεπα 
ημήμαηα 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ ζα ππνβάιεη ζην δηαγσληζκφ ν θάζε ελδηαθεξφκελνο, είλαη 

έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο ην ΦΠΑ, ηεο νκάδαο ή ησλ 

νκάδσλ, ηεο ππννκάδαο ή ησλ ππννκάδσλ ή ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ ζηα νπνία ζα 

ππνβάιεη πξνζθνξά. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο φιεο ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απφ ηα 

γξαθεία ηεο Δηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο, Πεξηβάιινληνο & Πξαζίλνπ, ηνπ Δήκνπ Καζηνξηάο, 

Ταρ. Δηεχζπλζε: Ακαμνζηάζην Δήκνπ Καζηνξηάο, Μαληάθνη, Τειέθσλν: 2467025117, 

Αξηζκφο ΦΑΞ: 2467080768. Όια ηα ηεχρε ηνπ Δηαγσληζκνχ ζα δεκνζηεπηνχλ ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Δήκνπ Καζηνξηάο www.kastoria.gov.gr.  

  

Ο Δήμαπσορ Καζηοπιάρ 

        

 

 

        Ιυάννηρ Κοπενηζίδηρ 
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