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Ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2020 
Αριθ. πρωτ: 9955 
 

Ταχ. Δ/νση       : Αχέροντος 29, Καναλλάκι 
Ταχ. Κωδ.         : 48062 
Πληροφορίες  : Μπόχτης Θωμάς 
Τηλ                     : 2684360305 
Fax                     : 2684022460 

 
       

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Πάργας ανακοινώνει ότι προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στον   
του Δήμου, προκηρύσσει την διενέργεια δημόσιου συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια ειδών δικτύων ύδρευσης & αντλιοστασίων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής. 
 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας είναι 55.535,98 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Πάργας στο 
Καναλλάκι, ύστερα από  προθεσμία δέκα (10) ημερών,  Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης 
της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο  121 παρ.1α του Ν. 4412/2016).  

 
Η προθεσμία εκκινεί από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της προκήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ και λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ώρας  της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας, 
όπως ορίζεται παρακάτω :  

  

ΔΙΑΔΥΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Αίθουσα Δημοτικού 

Συμβουλίου Πάργας ή 

αποστολή με οποιαδήποτε με 

ταχυδρομική εταιρία 

ΤΡΙΤΗ 

20/10/2020 

Ώρα 12:00 

ΤΡΙΤΗ 

20/10/2020 

Ώρα 12:00 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, είτε με φυσική παρουσία στην 

αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πάργας, είτε με αποστολή με οποιαδήποτε ταχυδρομική εταιρία 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
σφραγισμένο φάκελο, όπως ορίζεται από τη διακήρυξη  

 
Η δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο θα γίνει μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης  στο ΚΗΜΔΗΣ  
 
Τα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού παρέχονται ελεύθερα άμεσα με πλήρη πρόσβαση αμέσως 

μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάργας στη 
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διεύθυνση: http://dimospargas.gr και σε έντυπη μορφή στο Αυτοτελές Γραφείου Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το 
Γραφείο Προγραμματισμού τον κ. Μπόχτη Θ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 
2684360305 και για τεχνικά θέματα από το Τμήμα Τεχνικών Έργων τον κ. Γιαννόπουλο Ευαάγγελο 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2684360347. 
 
  

Οι προσφορές θα υποβάλλονται με τρόπο που περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά τεύχη της 
διακήρυξης. 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
 

  

 

Ο Δήμαρχος 
 
 
 

Ζαχαριάς Νικόλαος 
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