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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Η ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας  προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη οικονοµική προσφορά, εφόσον το προσφερόµενο είδος 
είναι αποδεκτό και σύµφωνο µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, για την  
 

«Προµήθεια  και  µεταφορά άλατος» 
 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» , του  Π.∆. 
148 (ΦΕΚ Α’ 241/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» , του Π.∆. 
118/2007 (ΦΕΚ  Α’ 150 /10.07.2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» , και τις λοιπές 
ισχύουσες διατάξεις, και σύµφωνα µε την αριθµ. 55/2011 / Πρακτικό Νο 2 / 30-01-2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός είναι 45.000,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.(13%). 
Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει την 09η  του µήνα Φεβρουαρίου  2012  ηµέρα  Πέµπτη   και  ώρα  
10.00  π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών) ενώπιον της  αρµοδίας  επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
στο  γραφείο   της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της  Π.Ε.  Φθιώτιδας  ( οδός Υψηλάντου 4 ,  
2ος  Όροφος -  35100 ΛΑΜΙΑ ) 

          
Στη δηµοπρασία έχουν δικαίωµα συµµετοχής όσοι δραστηριοποιούνται στον τοµέα της 
εµπορίας των υπό προµήθεια ειδών. 
 Oι προσφέροντες θα πρέπει να προσκοµίσουν : 

α. - Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, σύµφωνα  µε  το  άρθρο  25  του  
Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/07)   ίση  µε  το  5 %  επί της συνολικής αξίας  στον  προϋπολογισµό  
των  προσφεροµένων  ειδών ( περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. )  ήτοι   2.000,00  €  η 
οποία θα απευθύνεται  στην  Π.Ε. Φθιώτιδας  και  θα  ισχύει  για  χρονικό  διάστηµα  90  
ηµερών . 

   
     β- Tα αναφερόµενα κατά περίπτωση στην Λεπτοµερή ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 
στοιχεία. 
 
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2011 του εγκεκριµένου 
προγράµµατος ∆ηµ. Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  ( Κ.Α.Π.)  όπως 
εγκρίθηκε µε την αριθ.70/2011 Απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (πρακτικό 4/27-
04-2011 θέµα 9ο ) 
 Το πλήρες τεύχος του διαγωνισµού διατίθεται από το γραφείο  της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  και σε 
ηλεκτρονική µορφή στην επίσηµη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας   
 



Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.:22313 54237, 
fax: 24310 22646, Ταχ. ∆/νση : Υψηλάντη 4  – Λαµία  Τ.Κ. 35100  
 
Τα έξοδα της δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης  και  τυχόν  επανάληψής  του,  
βαρύνουν  τον  τελικό µειοδότη ( Ν.3801/ 09 ΦΕΚ 163/Α’ – Άρθρο 46 ) 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :     
1.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
     α. Γραφείο Τύπου 
     β. ∆/νση ∆ιαφάνειας & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης                                       
     γ. ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΦΘ/∆ΑΣ                        Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ     
         (Τµ. Σ.Ε. – Τµ. ∆.Π.  )     ΕΝΤΑΥΘΑ                                                 ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
                  
2.   Εφηµερίδες         

    ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΙΑ           ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΙΚΟΣ  
       
    
        
 
 


