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 ΑΠΟΦΑΣΗ  26/2010
Διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού (άρθρα 3 & 23 Υπ. Αποφ. 11389/93 

ΕΚΠΟΤΑ) Προμήθεια Πυροσβεστικού οχήματος 4χ4)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.).  
2. Τις  διατάξεις  των άρθρων  3  παρ.  10  και  23  παρ.  4,5  και  6  του 

ΕΚΠΟΤΑ. 
3. Την  υπ’  αριθμ.  67/2010  απόφαση  του  Δ.Σ.  για  την  αποδοχή 

χρηματοδότησης από την ΤΕΔΚ Ν. Λάρισας και έγκριση μελέτης για 
την αγορά πυροσβεστικού οχήματος.

4. Την  υπ’  αριθμ.  188/2010  μελέτη  της  ΤΥΔΚ  Ν.  Λάρισας  για  την 
«Προμήθεια Πυροσβεστικού οχήματος 4χ4»

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε:
α)  Τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  του  «Προμήθεια  Πυροσβεστικού 
οχήματος 4χ4» όπως αυτές περιγράφονται  στην υπ’ αριθμ. 188/2010 
μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Λάρισας.
β) Τη διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές 
για την προμήθεια συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 42.350,00€ 
με το Φ.Π.Α., με τους ακόλουθους όρους:
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30-06-2010 ενώπιον της Επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα.
2.  Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη 
προσφορά στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου, μέχρι και την ημερομηνία 
στις 30-06-2010.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν 
εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο.
4. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 
περιγράφονται  στο  τεύχος  τεχνικών  προδιαγραφών  της  υπ  αριθμ. 
188/2010  μελέτη  της  ΤΥΔΚ,  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της 
παρούσας.



5.  Η κατακύρωση της  προμήθειας  θα  γίνει  σε  όποιον  προσφέρει  τη 
χαμηλότερη προσφορά, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις 
παραπάνω  τεχνικές  προδιαγραφές  από  την  αρμόδια  επιτροπή 
αξιολόγησης.
6. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 
του  Δήμου  και  να  δημοσιευθεί  τουλάχιστον  σε  μια  ημερήσια  ή 
εβδομαδιαία  εφημερίδα,  τοπική  ή  της  έδρας  του  Νομού,  πέντε 
τουλάχιστον μέρες προ της διενέργειας του διαγωνισμού.
7.  Τα  τεύχη  δημοπράτησης  που  αφορούν  την  «Προμήθεια 
Πυροσβεστικού οχήματος 4χ4» διατίθεται με την καταβολή του ποσού 
των δέκα (10) ευρώ.
8. Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης τις  διακήρυξης θα βαρύνουν το 
δήμο.
 

Ο Δήμαρχος

 Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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