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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ 
 
Ο Δήμος Λοκρών ,   προκηρύσσει   ανοιχτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  για  την ανάθεση   του 
έργου : ‘’ Ανέγερση διδύμων τοπόσημων μνημείων αναπαράστασης της Επανάστασης 1821 
και αισθητική Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου της Πλατείας Ελευθερίας ΔΕ Μαλεσίνας  
Δήμου Λοκρών’’ με προϋπολογισμό 250.000,00 €, πλέον του Φ.Π.Α. 
 

Προσφέρεται ελεύθερη , πλήρη , άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγραφα 
της σύμβασης του διαγωνισμού στην επίσημη  ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρων : 
http://www.dimos-lokron.gov.gr  και στον ψηφιακό χώρο www.promitheus.gov.gr του «ΕΣΗΔΗΣ - 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν εναλλακτικά να παραλάβουν τα 
έγγραφα της σύμβασης  του διαγωνισμού  από τα γραφεία ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  του Δήμου 
Λοκρών,  Πλατεία Αταλάντης 1 ,  Αταλάντη και να τα αναπαράγουν με δικά τους έξοδα. 
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ». 
 
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και κριτήριο για την ανάθεση της σύμ-
βασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χα-
μηλότερη τιμή). 
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνi ορίζεται η 22-
02-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.  

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 25-02-
2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. 

 
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται : 

α) Οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και  είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές 
διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων 
Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου  

β)  Οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α 
του ν. 4412/2016 
       
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  απαιτείται  η κατάθεση   εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύ-
ψους 5.000,00€  που θα απευθύνεται προς την ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ , με ισχύ τουλάχιστον δώδεκα (12) 
μηνών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.  
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και  αθλητισμός» 
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 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας  θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Λοκρών και θα κοινοποιηθεί σε όλους  τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών 
Υπηρεσιών  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 
 
 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 04-02-2022 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
 
 
 
 

      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ 
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