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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Ο Δήμοσ Μεγαρέων 
 

Ζχοντασ υπ’ όψη τισ διατάξεισ του N.3463/2006 , υου Ν.3852/2010, του ν. 4412/2016 (Α' 147)  

και άλλων διατάξεων 

Προκηρφςςει 
 
Πρόχειρο διαγωνιςµό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ & ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ  ΓΙΑ  
ΤΝΣΗΡΗΗ  ΔΙΚΣΤΟΤ ΦΩΣΙΜΟΤ  ΟΔΩΝ  ΠΛΑΣΕΙΩΝ  (ΦΟΠ) ΣΗ  ΔΗΜ. ΚΟΙΝ.Ν. ΠΕΡΑΜΟΤ»   ςυνολικήσ 
προχπολογιςθείςασ αξίασ : 59.999,94 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %), με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ  και κριτήριο κατακφρωςησ 
η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμήσ (χαμηλότερη τιμή) η οποία θα 
δοθεί ςε τιμζσ μονάδοσ για τα είδη που αναφζρονται ςτην μελζτη 1/2017. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΟ ΚΗΜΔΗ: 11/7/2017 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣOΝ ΗΜΕΡΗΙΟ ΣΤΠΟ: 14 /7/2017 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΟΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΣΤΠΟ:15/7/2017  

Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεί ςτο Δημοτικό κατάςτημα του Δήμου Μεγαρζων, οδόσ Γ. Μαυρουκάκη και Χρ. 

Μωραϊτου ςτισ 24/7/2017, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.µ., κατά την οποία λήγει η προθεςμία παραλαβήσ των 

προςφορϊν, ενϊπιον τησ αρµόδιασ Επιτροπήσ ∆ιεξαγωγήσ ∆ιαγωνιςµϊν, αφοφ παρζλθει προθεςμία δϊδεκα (12) 

ηµερϊν, µετά από την δηµοςίευςη τησ διακήρυξησ ςτο ΚΗΜ∆Η. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δφνανται να υποβάλλουν τισ προςφορζσ τουσ αυτοπροςϊπωσ ή μζςω νομίμωσ 

εξουςιοδοτημζνου εκπροςϊπου μζςω του πρωτοκόλλου του Δήμου το αργότερο μζχρι την ημερομηνία και ϊρα 

διεξαγωγήσ. Επίςησ, οι προςφορζσ με όλα τα απαραίτητα ςτοιχεία δφναται να ςταλοφν ταχυδρομικά ή με άλλον 

τρόπο ςτο Δήμο μζχρι και την προηγουμζνη εργάςιμη ημζρα τησ διεξαγωγήσ του διαγωνιςμοφ ςτην ταχυδρομική 

διεφθυνςη : Χρ. Μωραϊτη & Γ. Μαυρουκάκη, ΣΚ 19100 ΜΕΓΑΡΑ. Προςφορζσ που κατατίθενται εκπρόθεςμα δεν 

γίνονται δεκτζσ. 

Σο ςφνολο των τευχϊν του διαγωνιςμοφ θα βρίςκονται αναρτημζνα ςτην ιςτοςελίδα του δήμου και ςυγκεκριμζνα 

ςτη διεφθυνςη www.megara.gr (προκηρφξεισ).   

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί ςτον δικτυακό τόπο ΔΙΑΤΓΕΙΑ και το πλήρεσ κείμενο τησ διακήρυξησ θα καταχωρηθεί ςτο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρϊο Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ). 

Επίςησ, θα δημοςιευθεί ςτην  ημερήςια οικονομική εφημερίδα «ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ» καθϊσ και ςτην εβδομαδιαία 

τοπική εφημερίδα του Δήμου μασ «ΕΝΗΜΕΡΩΗ»).  

Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να ζχουν ελεφθερη άμεςη και πλήρη πρόςβαςη ςτα  ζγγραφα του διαγωνιςμοφ από την 

ιςτοςελίδα του Δήμου www.megara.gr   

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςη τησ διακήρυξησ τισ εργάςιμεσ ημζρεσ και ϊρεσ ςτα γραφεία του 

Δήμου Μεγαρζων. 

  Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων 
 
 
 

Γρηγόριοσ ταμοφλησ 
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