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                                 ΘΕΜΑ: ‘’Δημοσίευση Ανακοίνωσης’’ 

 
 Σας αποστέλλουμε αντίγραφο ταυτάριθμης ανακοίνωσης για την προμήθεια μηχανισμού 
προσπέλασης ΑΜΕΑ  στη θάλασσα  και  παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της στο επόμενο 
φύλλο της εφημερίδας σας με προθεσμία το αργότερο μέχρι 08 Ιουλίου 2016, και την αποστολή 
στο Δήμο τριών (3) φύλλων  της εφημερίδας σας μαζί με το σχετικό τιμολόγιο για την εξόφλησή του 
. 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
 Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει πρόχειρο 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη  χαμηλότερη τιμή για την 
προμήθεια μηχανισμού προσπέλασης ΑΜΕΑ  στη θάλασσα, προϋπολογισμού  δαπάνης 
35.498,95 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
υπ΄αριθ.  8/2016  μελέτης  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου μας. 
 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατ/μα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως Λουτράκι) 
την  15η Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. (9:30 π.μ. λήξη παραλαβής 
προσφορών), ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 46 του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τους όρους 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθ. 8/2016 μελέτης της Δ.Τ.Υ. Δήμου. 
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις 
προμηθευτών εφόσον γι΄ αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ, 
προσκομίζοντας τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στη σχετική διακήρυξη.  
 Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία του Δήμου μας τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (Τηλ. 27443-60.167  κ. Μελέτη Κων/νο). 
    
 
          ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
1) Δημοσίευση στον πίνακα ανακοινώσεων  
     του Δήμου με αποδεικτικό.  
2)  Μέλη Αρμόδιας Επιτροπής       

      Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος    
 
  
        
       

                                                                             
     
 


