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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Ο Δήμος Μεγαρέων 
 

Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95, την υπ’ αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφαση (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), τις 

διατάξεις του Ν. 4281/2014 και άλλων διατάξεων 

Προκηρύσσει 
 

Πρόχειρο διαγωνισµό για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας : 30.000,00  € ( με ΦΠΑ 24%) , με σφραγισμένες προσφορές  και 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή η οποία θα δοθεί σε τιμές μονάδος (συμπλήρωση 

τιμολογίου) όπως αναφέρεται στην αναλυτική διακήρυξη. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤOΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ: 15/7/2016 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΤΥΠΟ: 16/7/2016  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων, οδός Γ. Μαυρουκάκη και Χρ. 

Μωραϊτου από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών στις 21/7/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30.  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως 

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου μέσω του πρωτοκόλλου του Δήμου το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα 

διεξαγωγής. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον 

τρόπο στο Δήμο μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού στην ταχυδρομική 

διεύθυνση : Χρ. Μωραϊτη & Γ. Μαυρουκάκη, ΤΚ 19100 ΜΕΓΑΡΑ. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν 

γίνονται δεκτές. 

Κάθε  προσφορά  συνοδεύεται  από  εγγύηση  συµµετοχής  υπέρ  του  συµµετέχοντος  για ποσό που θα καλύπτει το 

2% χωρίς το Φ.Π.Α. επί του ενδεικτικού  προϋπολογισµού για τον οποίο κατέθεσε προσφορά, όπως αναφέρεται στην 

αναλυτική διακήρυξη. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του δήμου και συγκεκριμένα 

στη διεύθυνση www.megara.gr (προκηρύξεις).   

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Επίσης, θα δημοσιευθεί στην  ημερήσια οικονομική εφημερίδα «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» καθώς και στην εβδομαδιαία 

τοπική εφημερίδα του Δήμου μας «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»).  

Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του 

Δήμου Μεγαρέων. 

  Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 
 
 
 

Γρηγόριος Σταμούλης 
   

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προμηθειών  
Πληροφορίες: Καραντώνη Μ., Σταυράκης Α. 
Τηλέφωνο: 22960 82871  
Fax: 2296082374  
e-mail: promithies.megara@gmail.com  

 

 

Ημερομηνία: 13/7 /2016 

Αρ. πρωτ.: 12669   
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