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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για την Τπηρεςία ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ 

ΠΟΛΤΤΧΝΑΣΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΗΝΕ ΙΟΤΛΙΟ-ΑΤΓΟΤΣΟ-ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ ΔΗΜΟΤ 
ΑΜΗ  2020  

Κωδικοί CΡV: 75252000-7 (ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΩΗ)  
Ο Διμαρχοσ Σάμθσ προκθρφςςει Συνοπτικό Διαγωνιςμό για τθν υπθρεςία με 
τίτλο «ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΟΛΤΤΧΝΑΣΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΗΝΕ 

ΙΟΤΛΙΟ-ΑΤΓΟΤΣΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ ΔΗΜΟΤ ΑΜΗ 2020» για τισ ανάγκεσ του 
Διμου Σάμθσ,  
Το κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 86 του Ν.4412/2016 . Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ 
ανζρχεται ςτο ενδεικτικό ποςό των  64.480,00€ ευρϊ με Φ.Π.Α. 24% και 
52.000,00€ χωρίσ ΦΠΑ 24%.  
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ορίηεται ςτο ποςοςτό 2% τθσ 
προεκτιμϊμενθσ δαπάνθσ εκτόσ τον ΦΠΑ ιτοι ςτο ποςό των 1.040€(χίλια 
ςαράντα ευρϊ), με βάςθ τον ενδεικτικό προχπολογιςμό που περιλαμβάνεται 
ςτθν υπ'αρικμ. 7/2020 μελζτθ και ςτο άρκρο 24 τθσ αρικ. 1/2020 με αρικ. 
Πρωτ. 3110/04-06-2020 Διακιρυξθσ  
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 9 τθσ αρικ. 1/2020 με αρικ. Πρωτ. 3110/04-06-2020 
Διακιρυξθσ με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν Τρίτθ  
16/06/2020 και ϊρα 10:00 π.μ. ςε ςφραγιςμζνο φάκελο.  
Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί φυςικά ι νομικά πρόςωπα ςυνεταιριςμοί και 
ενϊςεισ προμθκευτϊν, οι οποίοι μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για το 
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ςφνολο των υπθρεςιϊν ,όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο άρκρο 6 τθσ αρικ. 
αρικ. 1/2020 με αρικ. Πρωτ. 3110/04-06-2020 Διακιρυξθσ 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν αντίγραφο τθσ αναλυτικισ 
διακιρυξθσ είτε από τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διμου Σάμθσ  
(http://www.sami.gov.gr/]) είτε να τθν αιτθκοφν μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ 
ςτο email: fkaramali@sami.gov.gr  
κακϊσ επίςθσ και οποιαδιποτε ςχετικι πλθροφορία κατά τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ ςτθ διεφκυνςθ  Ι.Μεταξά 27 ,Σάμθ Κεφαλλονιάσ και ςτο 
τθλζφωνο 26740-22640 (Υπεφκυνοι Επικοινωνίασ:  Κα Καράμαλθ Φωτεινι και 
Κα Ευκυμιάδου Χαραλαμπία )  
 
άμη  04/06/2020  
O Δήμαρχοσ άμησ   
 
 
Μονιάσ -Νζτησ Γεράςιμοσ  

ΑΔΑ: ΩΔΑΒ46ΜΓ3Ι-ΖΕΦ
20PROC006815936 2020-06-04


