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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο Δήμαρχος Στυλίδας διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 
και της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006, της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010, της παρ. 5 του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980, του άρθρου 3 του Ν. 3548/2007, 
των παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα 
επιτρεπτά χρηματικά όρια, του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 και της αριθμ. 35130/739/9-
8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, πρόχειρο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της υπηρεσίας: «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (34.000,00 €), μαζί με Φ.Π.Α. 23%. 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Στυλίδας στις 18/3/2016 ημέρα 
Παρασκευή και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 09:30 π.μ. 
Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι : 
-Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες πολίτες, Αλλοδαποί) 

-Όλα τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) 

-Συνεταιρισμοί 
-Κοινοπραξίες 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ποσοτήτων 
της μελέτης είτε για μία από τις δύο κατηγορίες (Ομάδα Α΄, ομάδα Β΄), για τη συνολική 
όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε κατηγορίας. 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού 

μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 552,85 ευρώ, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο 

των ποσοτήτων της μελέτης, διαφορετικά για ποσό που θα καλύπτει το 2% του 
προϋπολογισμού μελέτης χωρίς Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα (Ομάδα Α΄, ομάδα Β΄) 
της μελέτης για την οποία θα υποβάλλει προσφορά. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) 
μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω παροχή 

υπηρεσιών από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, Ελευθερίου Βενιζέλου 31 Στυλίδα. Τηλ.: 
2231350131, 2238350100 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνη: Δέσποινα 
Κοτρώτσου. 
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Να δημοσιευθεί μία φορά στις παρακάτω εφημερίδες: 
α. ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ (Λαμίας)-Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/3/2016. 
β. ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (Λαμίας)-Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/3/2016. 
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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