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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ  
 
 
 
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο για την ανά-
θεση της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), όπως ορίζεται στο άρθρα 86 και 95 παρ 2β 
του Ν.4412/ 2016, για την ανάδειξη αναδόχου για την «προµήθεια κάδων απορριµµάτων». 

Ο διαγωνισµός αφορά στην προµήθεια 260 πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1100 lt 
µε καπάκι απλό και ποδοµοχλό σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές 
και στο τιµολόγιο, 30 πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1100 lt µε καπάκι µε θυρίδες και 
ποδοµοχλό σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές και στο τιµολόγιο και 
100 πλαστικών κάδων απορριµµάτων 120 lt σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στις τεχνικές 
προδιαγραφές και στο τιµολόγιο, κατάλληλων για τη δυνατότητα ανύψωσης και ανατροπής 
τους από τους συνήθεις µηχανισµούς των απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων, 10 µεταλλικούς 
επιδαπέδιους διάτρητους κάδους απορριµµάτων µε καπάκι χωρητικότητας 78 lit περίπου 
σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές και στο τιµολόγιο, 10 µεταλλικούς 
επιδαπέδιους οκταγώνιους κάδους απορριµµάτων χωρητικότητας 70 lit σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές και στο τιµολόγιο & 10 µεταλλικούς επιστύλιους 
διπλούς κάδους απορριµµάτων χωρητικότητας 2x38 lit σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στις 
τεχνικές προδιαγραφές και στο τιµολόγιο .  

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 56.438,00 €, συν ΦΠΑ 24% 
13.545,12 €. Συνολική πίστωση 69.983,12 €. 

Για την πληρωµή των ανωτέρω ειδών έχει διατεθεί πίστωση ποσού 70.000,00 € σε 
βάρος του Κ.Α. 20-7135.0001 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 όπου έχει προβλεφθεί η 
σχετική πίστωση. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Λοκρών που βρίσκεται στην Αταλάντη, στην Πλατεία ∆ηµαρχείου 1, από την τριµελή 
επιτροπή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:30 
(Λήξη παραλαβή Προσφορών όπως αναφέρεται στο άρθρο 1.5 της υπ’αριθµ. 3915/17-02-
2021 διακήρυξης). 

Όλα τα τεύχη της διακήρυξης έχουν δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λοκρών 
http://www.dimos-lokron.gov.gr. 

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται και στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

21PROC008152105 2021-02-17
ΑΔΑ: ΨΦ41ΩΛΤ-ΒΩΣ

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.02.17 10:53:41
EET
Reason:
Location: Athens



 2

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισµό κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες, αρµόδιος υπάλληλος Γεωργίτσης Ηλίας, τηλ. 2233081003 σχετικά µε τη διαδικασία 
του διαγωνισµού και για τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών. 

Η δαπάνη δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής βαρύνει τον ανάδοχο. 
 

 
ΑΤΑΛΑΝΤΗ 17-02-2021 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ 
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