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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ  1 

Ταχ. Κωδ.:  35200 

Τηλ : 2233022374 

Fax:  2233022606 

Πληροφορίες: ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Τηλ: 2233081003 

Fax: 2233022606 

E-mail: lokron@dimos-lokron.gov.gr 

               tydatal@otenet.gr  

Ιστοσελίδα:http://www.dimos-lokron.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ 

ΜΕ ΒΡΑΧΟΣΦΥΡΑ 

 

       Αταλάντη: 22-12-2020 

 Αριθμ. Πρωτ.: 27405 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

ΦΟΡΤΩΤΗ ΜΕ ΒΡΑΧΟΣΦΥΡΑ» 
 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό κάτω των ορίων, µε σφραγισµένες 
προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της « Προµήθεια ενός (1) 
καινούργιου ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή µε βραχόσφυρα » για τις 
ανάγκες του ∆ήµου Λοκρών, προϋπολογισµού 105.400,00 ευρώ µε τον Φ.Π.Α. 24% 
και CPV: 43200000-5. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής. 

Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Πλατεία ∆ηµαρχείου 1 

Ταχ.Κωδ.: 35200 Αταλάντη  

Αρµόδιος υπάλληλος: ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

                                 & Γεωργίτσης Ηλίας 
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Τηλ.: 2233081003 & 2233022374 

fax: 2233022606 

E-mail: lokron@dimos-lokron.gov.gr  

             tydatal@otenet.gr  

Ιστοσελίδα: http://www.dimos-lokron.gov.gr. 

 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της 
προµήθειας. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η « Προµήθεια ενός (1) καινούργιου 
ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή µε βραχόσφυρα ». Το προς προµήθεια 
µηχάνηµα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, έτους κατασκευής το οποίο 
θα είναι επί ποινή αποκλεισµού, κατ’ ελάχιστο ίσο µε το χρόνο διεξαγωγής του 
διαγωνισµού ή µεταγενέστερο, γνωστού και εύφηµου εργοστασίου, εκ των πλέον 
εξελιγµένων τεχνολογικά τύπων και διαδεδοµένου στην Ελληνική αγορά. Η 
λειτουργία των εξαρτήσεων της τσάπας και του φορτωτή θα είναι υδραυλικές για 
αυτό η απαίτηση υδραυλικής ισχύος-πίεσης, θα είναι κατά προτίµηση η πλέον 
ισχυρή. 

Να πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του 
στην Ελλάδα µε νόµιµη άδεια κυκλοφορίας. Πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής 
καινούργιο και αµεταχείριστο. 

Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 
κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής ποσού 1.700,00 ευρώ. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 1 µήνα από την 
καταληκτική ηµεροµηνία ισχύος της προσφοράς. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου 
Λοκρών http://www.dimos-lokron.gov.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ), στο 
πρόγραµµα ∆ιαύγεια, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λοκρών http://www.dimos-
lokron.gov.gr. 

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα ορίζεται η 28-01-
2021 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 17:00. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών στη ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήµατος 
ΕΣΗ∆ΗΣ ορίζεται η 04-02-2021, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 17:00. Μετά την 
παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

Υποβολή στο ∆ήµο του φακέλου της προσφοράς σε έντυπη µορφή από τους 
συµµετέχοντες, έως την Τρίτη 09-02-2021 και ώρα 14:00. Ηµεροµηνία 
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διενέργειας του διαγωνισµού και αποσφράγισης των προσφορών 12-02-2021 
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται 

να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή. 
 

 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 22-12-2020 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ 
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