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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ.: 15811/05-07-2021   
 

                 ΤΙΤΛΟΣ  
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΩΝ  ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΟΚΡΩΝ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ  
 
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας για την 

ασφάλιση όλων  των αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Λοκρών, για ένα έτος, 

ενδεικτικού προϋπολογισµού 16.523,00€ (δέκα έξι χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τρία ευρώ)» 

1. Ο διαγωνισµός αφορά επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας για την ασφάλιση όλων  

των αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Λοκρών, για ένα έτος, όπως περιγράφεται 

στη µε αριθµ.    37/2021 µελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 

2. ∆ε γίνονται  δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης. 

3. Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στον 

διαγωνισµό, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης δεν πρέπει να µεταβάλλεται 

ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του 

Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ήµου Λοκρών, οδός  Πλατεία ∆ηµαρχείου 1, στις 19 

Ιουλίου 2021 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα λήξης προθεσµίας παραλαβής προσφορών 11:00 π.µ., ενώπιον 

της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

  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. 

  Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισµό κατά τις εργάσιµες ηµέρες 

και ώρες, αρµόδιος υπάλληλος Λιάρτης Βασίλειος, τηλ. 2233022374 & 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. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ 
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