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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 24/9/2012
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. οικ. 77095.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου
Ταχ. Κώδικας: 60100 Κατερίνη
Πληροφορίες: Κ. Τσιλέμου
Τηλ.: 2351350452
Φαξ: 2351350470
E-mail: n.tsilemou@katerini.gr

Προμήθεια: Προμήθεια και εγκατάσταση
απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και
εξοπλισμού για τη δημιουργία Κέντρου
Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων
βίας στο Δήμο Κατερίνης στα πλαίσια της
Πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των
γυναικών για την καταπολέμηση της βίας -
Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό
επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» με
κωδικό ΟΠΣ 376270

Προϋπολογισμός: € 19.068,69
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Προέλευση Πιστώσεων: Ε.Π. «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013» με
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό
Ταμείο (ΕΚΤ), μέσω της ρήτρας ευελιξίας

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Κατερίνης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή
για την προμήθεια «Προμήθεια και εγκατάσταση απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και
εξοπλισμού για τη δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων
βίας στο Δήμο Κατερίνης στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας -
Δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο
στον Άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ 376270» προϋπολογισμού € 19.068,69
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (αριθ. μελέτης: 51/2012 (διορθωμένη)).
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Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 8 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. (έ-
ναρξη) έως ώρα 10:30 π.μ. (λήξη) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στον 1ο όροφο του
Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Κατερίνης (Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου, Ταχ.
Κώδικας: 60100 Κατερίνη) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που στο διαγωνισμό δεν
υποβληθεί προσφορά ή αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί στις 15 Οκτωβρίου 2012
ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται
σε € 953,43. Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές για επιμέρους ομάδες ειδών εξοπλισμού το
ποσοστό του 5% θα πρέπει να αναλογεί στον προϋπολογισμό συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
των ομάδων αυτών.

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις της με Αριθ.
11389/08-03-93 (ΦΕΚ 185Β'/23-03-93) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης» Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ
19Α'/01-02-95) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως ισχύει.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν: α) οι Έλληνες Πολίτες, β) οι Αλλοδαποί Προμηθευτές, γ)
τα Νομικά Πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), δ) οι Συνεταιρισμοί και ε) οι Ενώσεις Προμηθευτών
που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης
στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση και ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και να
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την
προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
11 της με Αριθ. 11389/08-03-93 (ΦΕΚ 185Β'/23-03-93) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την προμήθεια από τους υπεύθυνους
υπαλλήλους κα. Κωνσταντινιά Τσιλέμου και κ. Θεόφιλο Τραπεζανλίδη κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (τηλ. 2351350452), ενώ η αναλυτική διακήρυξη, έντυπα συμμετοχής, κ.α. θα διατίθενται από
το Τμήμα Γραμματείας & Προμηθειών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης
(Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου, Ταχ. Κώδικας: 60100 Κατερίνη, 2ος όροφος, τηλ.
2351350455, fax: 23513510470) με την καταβολή € 5,00. Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας και
τυχόν επαναληπτικών θα βαρύνει τον/ους ανάδοχο/ους.

Κατερίνη 24-9-2012
Ο Δήμαρχος Κατερίνης

Σάββας Χιονίδης
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