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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο ∆ήµος Λοκρών προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή & συντήρηση των 
µεταφορικών µέσων και λοιπών µηχανηµάτων του ∆ήµου Λοκρών, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, βάσει της τιµής (η οποία θα προκύπτει 
από το ποσοστό έκπτωσης επί της % επί του τιµοκαταλόγου των ειδών του ενδεικτικού πίνακα 
ανταλλακτικών), συνολικού προϋπολογισµού 74.152,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 %. Η 
δαπάνη θα καλυφθεί από ίδια έσοδα. 
Η κατάθεση των προσφορών στο γραφείο πρωτοκόλλου  του ∆ήµου (Πλατεία ∆ηµαρχείου 1), ξεκινάει 
από τη ∆ευτέρα 28-12-2020  και καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής τους είναι η 12-01-2021 ηµέρα 
Τρίτη και ώρα από 10:00 π.µ.. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Λοκρών, επί της οδού Πλατεία 
∆ηµαρχείου 1, στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την 12-
01-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.µ.. Οι προσφορές θα παραληφθούν από την επιτροπή 
διαγωνισµού µέσω του πρωτοκόλλου µε ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 π.µ 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή µε τους εξής δύο τρόπους: 

(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη κατάθεση της προσφοράς στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου 
Λοκρών, ώστε να λάβει αριθµό πρωτοκόλλου. Η προσφορά επιδίδεται στην συνέχεια στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού κατά την ηµέρα και ώρα παραλαβής όπως ορίζεται ανωτέρω. Προσφορά που κατατίθεται 
µετά την ώρα λήξης είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. 
(β) ταχυδροµικά στη διεύθυνση: ∆ήµος Λοκρών, Πλατεία ∆ηµαρχείου 1,  Τ.Κ. 35200 - Αταλάντη 
(γραφείο πρωτοκόλλου). Η προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών που αποστέλλονται 
ταχυδροµικά λήγει την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού 
δηλαδή την 11-01-2021 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή 
ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, επιστρέφονται και 
αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 
Προσφορές που κατατέθηκαν µε τους προαναφερθέντες τρόπους εκπρόθεσµα, δεν γίνονται δεκτές. 
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Οι προσφορές θα υποβληθούν µε συµπλήρωση των έντυπων της υπηρεσίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
(Οικονοµική Προσφορά) στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνισµού από την ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Λοκρών http://www.dimos-lokron.gov.gr/ ή από το ∆ιαύγεια ή από το Κ.Η.Μ.∆Η.Σ ή από τον πίνακα 
ανακοινώσεων ή από το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Λοκρών, Πλατεία ∆ηµαρχείου 1, Αταλάντη, 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ 
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