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 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
            Έχοντας υπόψη:  

1. Τις  διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».και  
ιδιαίτερα του άρθρου 209 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις  του Ν. 4281/2014.
4. Τις  προδιαγραφές των άρθρων της μελέτης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
5. Την αριθμ. 112/2016  απόφαση  Δ.Σ. που αφορά την έγκριση διενέργειας του  

διαγωνισμού.
6. Την υπ αριθμ. 797/2015 Α.Ο.Ε. και την 412/2015 για τον καθορισμό των μελών των 

επιτροπών.
7. Την αριθμ. Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789/Β΄/12-11-2010) Απόφασης του 

Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
8. Το  Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ».
9. Τις διατάξεις της αριθμ.11389/1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών     (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

10.Την  290/2016 Α.Ο.Ε. για την έγκριση των όρων της διακήρυξης. 
11.Την ανάρτηση στο διαδίκτυο της  Α.Α.Υ. με ΑΔΑ: ΩΚΞΘΩΗΑ-1Β5.
12.  Την ανάρτηση του πρωτογενούς αιτήματος  στο ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων  

συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 16REQ004332066  2016-05-05.
                                

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ  ΟΤΙ   
       

Την  02/06/2016  ημέρα Πέμπτη  και ώρα  10:30  π.μ.  θα γίνει  στο δημοτικό
κατάστημα  (Ληλαντίων  34  &  Μεγασθένους),  Πρόχειρος μειοδοτικός  διαγωνισμός,  με
κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή   για  την  ενοικίαση  και  τοποθέτηση
χημικών  W.C.  για  τις  ανάγκες  λειτουργίας  Λαϊκών  Αγορών,   του  Δήμου
προϋπολογισμού 39.000,00 €.

Προσφορά μπορεί να δοθεί και για ένα ή περισσότερα από τα ζητούμενα είδη  αλλά για
το  σύνολο  της  ποσότητας  του  κάθε  είδους.  χωρίς  να  υπάρξει  υπέρβασή του ενδεικτικού
προϋπολογισμού.

 Σε  περίπτωση  που  δεν  προσέλθουν  υποψήφιοι  ανάδοχοι  ή  ο  διαγωνισμός   δεν
διεξαχθεί την  προκαθορισμένη ημέρα και ώρα για οποιοδήποτε άλλο λόγο  θα επαναληφθεί
την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα (Πέμπτη 09/06/2016).

Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου (Γραφείο Προμηθειών   τηλ.
22213-55172-179-173) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η  τεκμηρίωση  του  Διαγωνισμού  θα  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  στην
ηλεκτρονική διεύθυνση  www  .dimos  -xalkideon.gr

                                                                            Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ 
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