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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την 

κατασκευή του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ» 

Εκτιμώμενης αξίας  24.193,55  Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.), 
 
 

Ο Δήμος Μεγαρέων Προκηρύσσει  

 
Συνοπτικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ», Εκτιμώμενης αξίας  24.193,55  
Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), 
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μεγαρέων – 28ης Οκτωβρίου & 
Σηλυβρίας 2ος όροφος (6-10-2020 ημέρα Τρίτη και– ώρα 10:00 ) και από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
Μεγαρέων  
Το έργο χρηματοδοτείται από (Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης) Με την υπ’ αρ. πρωτ. 102694/11-10-2019 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (ΑΔΑ: ΩΧ9Ξ465Χ18-25Β) , εγκρίθηκε η 
ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ανωτέρω έργου και έλαβε τον ενάριθμο: 
2019ΣΕ01600015. 
Ειδικότερα, με την ως άνω υπουργική απόφαση, εντάχθηκε το εν λόγω έργο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
2019  στη ΣΑΕ 016 .Επίσης έχει συναφθεί Προγραμματική Σύμβαση με ημερομηνία 27-5-2020 μεταξύ «Ελληνικού 
Δημοσίου - Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και του «Δήμου Μεγαρέων» για την 
κατασκευή του ανωτέρω έργου. 
Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν  με δαπάνη και επιμέλειά τους την αναπαραγωγή. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (28ης Οκτωβρίου & Συλημβρίας, Τ.Κ. 19100 Μέγαρα) πληροφορίες κος Πέτρος 

Μήλεσης   τηλ. 2296081034). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 

εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο 

πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα 

στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη 

για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο 

  

   

   

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

Γρηγόριος Ι. Σταμούλης 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ      
ΜΕΓΑΡΑ    18 / 9 /  2020 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :   16045 

ΑΔΑ: ΨΨΡ3ΩΚΠ-15Μ
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