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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης  εκείνο 

της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 

τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ». 

(Α.Μ.6/2020) 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % 

(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.:  40.322,58€, Φ.Π.Α.9.677,42 €). 

Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα 

προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την 

δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της 

χώρας», σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 31844/23-04-2021 Απόφαση Ένταξης. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων στεγάστρων στάσεων αστικής 

συγκοινωνίας και η τοποθέτηση νέων στεγάστρων σε σημεία εγκεκριμένων στάσεων, στα οποία δεν 

υφίστανται στην παρούσα φάση στέγαστρα στάσεων αλλά αποτελούν εγκεκριμένα σημεία επιβίβασης 

και αποβίβασης επιβατών. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 44212321- 5 Στέγαστρα λεωφορείων και 72263000 – 6  Υπηρεσίες ανάπτυξης 

λογισμικού. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παρεχόμενων ειδών.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10/09/2021 και  ώρα 10:00 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν  την προσφορά τους στο Πρωτόκολλο 

του Δήμου (Χρ. Μωραΐτου & Γ. Μαυρουκάκη, Τ.Κ. 19100, Μέγαρα) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα παραλαβής των προσφορών. 
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Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί  στα γραφεία  της Αναθέτουσας  Αρχής, στο Δημαρχείο Μεγάρων, 

την  Παρασκευή 10/09/2021  και ώρα 10:00 π.μ.   (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών).  

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) θα δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο  

http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση: 

http://www.megara.gr/ 

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 [δημόσιες 

συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών- προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ]. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις 

οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την 

προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το 

Φ.Π.Α., ήτοι οχτακόσια έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (806,45 €). 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της 

διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών (Καστάνη Ελένη, 

Τηλέφωνο: 2296081905) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

 

   Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

Γρηγόριος  Σταμούλης 
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