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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 
  

                                                                                       Αγιά, 12 Απριλίου 2016 
                                                                                Αρ. Πρωτ.: 2973 

 

Περίληψη διακήρυξης  
πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών - Συντήρηση και 

Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Αγιάς (Τακτικά Σέρβις)». 
 

Ο Δήμος Αγιάς προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 

με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, για την «Προμήθεια 
ανταλλακτικών - Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου 
Αγιάς (Τακτικά Σέρβις)», προϋπολογισμού 23.000,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
23%. (ΑΔΑ:6Υ95Ω6Ι-ΓΟ1). 

 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στο Δημαρχείο Αγιάς (στη διεύθυνση Καλυψώς Αλεξούλη 

27, Τ.Κ.: 40003 – ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την 20η Απριλίου  

2016, ημέρα Τετάρτη. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η  10:00 π.μ. και ώρα λήξης 
παραλαβής των  προσφορών η 10:30 π.μ. 

 
Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια 

ανταλλακτικών, αναλωσίμων και κάθε υλικού που τυχόν απαιτηθεί, καθώς και στην παροχή 

των συναφών υπηρεσιών συντήρησης και επισκευών των μεταφορικών μέσων, οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου του Δήμου Αγιάς. 

 
Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

που έχουν την αντίστοιχη δραστηριότητα.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα έντυπα του 

Διαγωνισμού ως εξής: 

1. Σε ηλεκτρονική μορφή: Η διακήρυξη και τα σχετικά τεύχη, θα είναι αναρτημένα 
στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ, στη διεύθυνση: www.dimosagias.gr. 

2. Σε έντυπη μορφή  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τους 
όρους της παρούσας Διακήρυξης, να παίρνουν πληροφορίες και να παραλαμβάνουν τη 

διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης (αναλαμβάνοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής), κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, στην 
Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Οικονομική Υπηρεσία ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, Αγιά – Λάρισας, Τ.Κ.: 

400 03, Τηλέφωνο/FAX: : 2494022811, Αρμόδια Υπάλληλος: Πολυμέρου Ιωάννα, 
από την επομένη της δημοσίευσης μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν από την 

ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ  

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ 

 

http://www.dimosagias.gr/

