
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΦΟΙΩΤΙ∆ΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αταλαντη: 

Αρ. πρωτ.: 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 
 
 
 
 

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

27-04-2021 

11126 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ 
ΛΟΚΡΩΝ 

 
ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)  

 

CPV: 44212321-5 (Στέγαστρα λεωφορείων) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.999,96€ (ME ΦΠΑ 24%) 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Λοκρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, για την 

προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ» προϋπολογισµού 49.999,96ευρώ, µαζί µε ΦΠΑ 24%. 
 

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: ∆ήµος Λοκρών, Πλατεία ∆ηµαρχείου 1, Τ.Κ.: 35200, Αταλάντη, Τηλ.: 

2233081003/2233022374, fax: 2233022606, E-mail: tydatal@otenet.gr, Ιστοσελίδα: www.dimos-

lokron.gov.gr, Πληροφορίες: Τάτσιου Παρασκευή. Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης 

θα υπάρχει στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, ενώ το τεύχος της διακήρυξης δεν θα διανέµεται από την Υπηρεσία. 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια και η εγκατάσταση δεκαπέντε (15) στεγάστρων στάσεων 

αστικής συγκοινωνίας στο ∆ήµο Λοκρών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αριθ. 12/2021 µελέτη που 

συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Η παρούσα σύµβαση δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της προµήθειας. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται 

δεκτές. 

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

βάσει τιµής στο σύνολο των ειδών της προµήθειας. 

Η διάρκεια της σύµβασης καθορίζεται σε πέντε (5) µήνες από την υπογραφή της. 
 

Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 
 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε: (α) µε κατάθεση τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού,  είτε (β)  

µε συστηµένη επιστολή προς την Αναθέτουσα Αρχή, Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1, 

35200 ΑΤΑΛΑΝΤΗ, είτε (γ) µε κατάθεση τους στο Τµήµα Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής. 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών: 12/05/2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. 
 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, στη 

διεύθυνση:  www.dimos-lokron.gov.gr. Η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ, ενώ η παρούσα 

περίληψη διακήρυξης θα αναρτηθεί στο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr), στον πίνακα 

ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και θα δηµοσιευθεί µία φορά στον Ελληνικό Τύπο, (1 ηµερήσια 

νοµαρχιακή εφηµερίδα του Νοµού Φθιώτιδας). Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
                                                             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ 
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