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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
 

     Προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου, µε ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε 
σφραγισµένες προσφορές και σύστηµα προσφοράς το ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις 
εκατό (αρθρ. 125 του Ν.4412/2016) επί των τιµών της αριθµ. 13/2020 εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝ∆ΡΟΤΟΙΧΟΥ (ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ) ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΝΑΤΑΣ», 
συνολικού προϋπολογισµού 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%). 
Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας 
Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Λοκρών 
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 
Οδός: Πλατεία ∆ηµαρχείου 1 
Ταχ. Κωδ.: 35200 
Αρµόδιος υπάλληλος: Τσαρούχας Αθανάσιος 
Τηλ.: 2233022374 & 223351305 
Fax: 2233022606 
E-mail: tydatal@otenet.gr 
Ιστοσελίδα: www.dimos-lokron.gov.gr 
 
  Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στην Αταλάντη την 14-07-2020 ηµέρα Τρίτη και ώρα  11:00 π.µ.  
στο ∆ήµο Λοκρών στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Πλ . ∆ηµαρχείου 1  
Αταλάντη Τ.Κ. 35200 
 
  Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης µέσω 
της ιστοσελίδας του φορέα  www.dimos-lokron.gov.gr. 
  Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς το οποίο και θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους, τα 
τεύχη δηµοπράτησης καθώς και το ΤΕΥ∆ θα µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να τα παραλαµβάνουν από την 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Λοκρών www.dimos-lokron.gov.gr καθώς και από το ∆ηµαρχείο του ∆ήµου 
Λοκρών στην Πλατεία ∆ηµαρχείου 1 (Πληρ. Τσαρούχας Αθανάσιος 2233351305 & 2233022374). 
 
∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
1) ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στον τοµέα εκτέλεσης δηµοσίων έργων στην κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστηµένα 
σε: 
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την 
Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 
συµβάσεων.  
2) Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 
3) Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και 
των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια 
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
 
  Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε την 
παρ. 1β του άρθρου 157 του ν. 4281/2014 και το άρθρο 72 του Ν. 4412/16, στο βαθµό που δεν 
αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς 
Φ.Π.Α. 
  Το έργο βαρύνει τον προϋπολογισµό ∆ήµου Λοκρών οικονοµικού έτους 2020, στο Κ.Α. 45-7326.0022  
  Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ  από την ηµέρα υπογραφής 
της σύµβασης. 
  Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του 
άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστηµα 6 µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής των προσφορών. 
  Η προκήρυξη και η διακήρυξη θα δηµοσιευτούν στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λοκρών www.dimos-
lokron.gov.gr, ενώ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr «Πρόγραµµα 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 
  Τέλος προκήρυξη και η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr 
«Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων». 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ 
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