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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

«Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης» 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

                                                                                 ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://www.diavgeia.gov.gr  
                                                                               ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr 

                                                                   ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ http:// www.dimos-lokron.gov.gr  
            Αταλάντη: 15-02-2022 

                                                                           Αρ. Πρωτ: 2738  

[ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ] 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΤΩi ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ  ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
 
Ο Δήμος Λοκρών, ,   προκηρύσσει   ανοιχτό ηλεκτρονικό   διαγωνισμό  για  την ανάθεση   του 
έργου :  «Βελτίωση- επέκταση δίκτυο υδροληψίας μετά παρελκόμενων για τον 
ανεφοδιασμό των μέσων κατάσβεσης και συντήρηση  δημοτικού φωτισμού για την 
αντιπυρική προστασία του περιαστικού δάσους Δ.Κ.Αταλάντης στη θέση Βουνό Ρόδα του 
Δήμου Λοκρών Π.Ε. Φθιώτιδας». 

Εκτιμώμενης αξίας  788.055,77   Ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 

Κωδικός καταχώρησης Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC010056496) 
1. Αναθέτουσα Αρχή: 
Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Λοκρών 
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 
Οδός: Πλατεία ∆ηµαρχείου 1 
Ταχ. Κωδ.: 35200 
Χώρα:Ελλάδα 
Κωδικός ΝUTS: EL644  
Αρµόδιος υπάλληλος: Τσαρούχας Αθανάσιος 
Τηλ.: +30 2233022374 & 223351305 
Fax: +30 2233022606 
E-mail: tydatal@otenet.gr   
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL): http:// www.dimos-lokron.gov.gr  

2. Αντικείμενο της σύμβασης 
Περιλαμβάνει δύο κατηγορίες  : 

1. Βελτίωση-Επέκταση  δίκτυο υδροληψίας  για τον ανεφοδιασμό των μέσων 
κατάσβεσης 

 Δίκτυο υδροληψίας που θα τοποθετηθεί επεκτείνεται σε όλο το δασικό οδικό δίκτυο που 
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είναι μήκους περίπου 3 χλμ 
 Πυροσβεστικοί κρουνοί που θα τοποθετηθούν, για ρήση από την Πυροσβεστική υπηρεσία  

(σε μέγιστη απόσταση των κρουνών μεταξύ τους τα 100m.) καλύπτουν  όλες τις τεχνικές 
προδιαγραφές και αριθμούν περί τους είκοσι πέντε (25) 

 Πυροσβεστικό συγκρότημα σε νέο οικίσκο, πλήρες συμπεριλαμβανόμενης κατάσβεσης με 
CO2, για παράδοση σε πλήρη λειτουργία,  

 Φορητά Κανόνια πυρόσβεσης 2000Lt/min περί τα (10) 
 Τοποθέτηση Πυροσβεστικές Φωλιές κατηγορίας ΙΙ, σε σημεία που θα μας καθορίσει η 

πυροσβεστική υπηρεσία, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της 
2. Συντήρηση δημοτικού φωτισμού 

 Αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών Φωτισμού με νέους Χαλύβδινους ιστούς οδοφωτισμού 
ύψους 6,00 m, περισσότερο φιλικοί και εναρμονισμένοι με τον περιβάλλοντα χώρο, περί τους 64 

 Αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων με νέους τύπου LED περί τους 64 
 Αποκατάσταση υπάρχοντος κατεστραμμένου δικτύου φωτισμού με νέο δίκτυο. Το συνολικό 

δίκτυο φωτισμού εκτείνεται σε μήκους της τάξεως των 2χλμ 
Το προς εκτέλεση έργο κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 35111500-0, 35111510-3, 45248000-7, 45310000-3, 45316110-9, 45332200-5, 
45343200-5. 

3. Δικαίωμα και προϋποθέσεις συμμετοχής:  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στην κατηγορία των έργων: (α) ΠΡΑΣΙΝΟΥ, που είναι στελεχωμένες με Δασολόγους ή Τεχνολόγους 
Δασοπονίας, (β)  των Ηλεκτρομηχανολογικών  και Υδραυλικών  έργων ,  (γ )είναι Εργολήπτες 
Δημοσίων Δασοτεχνικών ‘Εργων (Ε.Δ.Δ.Ε.)  και που είναι εγκατεστημένα: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν στην περιπτωση γ΄ της παρουσας παραγραφου και εχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός 
Φ.Π.Α., δηλαδή  δεκαπέντε χιλιάδων εφτακόσια εξήντα ένα ευρώ και έντεκα λεπτά (15.761,11 € ), 
που θα απευθύνεται προς την ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ.  
Η  προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ(από την υπογραφή της σύμβασης). 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Διευκρινίζεται ότι  οι οικονομικοί φορείς 
προσφέρουν  επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα εργασιών επί της προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης. 
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα µε την 
παρ. 1β του άρθρου 157 του ν. 4281/2014 και το άρθρο 72 του Ν. 4412/16, στο βαθμό που δεν 
αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
χωρίς Φ.Π.Α. 
Το έργο βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λοκρών οικονομικού έτους 2022, στο Κ.Α. 64-
7341.0004. 
Προσφέρεται ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγραφα της σύμβασης του 
διαγωνισμού στην επίσημη  ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρων : http://www.dimos-lokron.gov.gr  και 
στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί». 
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Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 14-03-2022, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 14:00. 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης  προσφορών ορίζεται η 18-03-2022, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00. 
Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
ΣΑΕ 082/1 αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΣΕ08210014 Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της 
Πράξης : «Σχέδιο «Ιππομένης» Ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης αντιπυρικής προστασίας – 
πυρασφάλειας του περιαστικού δάσους Δ.Κ. Αταλάντηςστη θέση Βουνό Ρόδα του Δήμου Λοκρών -
Π.Ε.Φθιώτιδας.» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2014-2020 » με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ.ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/46496/2555/13-
05-2021 (ΑΔΑ: Ψ5Α74653Π8-ΥΞΝ) του ΥΠΕΝ και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣΑΑ 0021834479 . Η 
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στους δικτυακούς τόπους: 
Α)  του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ  https://www.diavgeia.gov.gr, 
Β)  του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.),του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), http://www.promitheus.gov.gr, 
Γ)  της Αναθέτουσας Αρχής, στην διεύθυνση : http://www.dimos-lokron.gov.gr   

 
 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τον Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4782/2021 για την εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων   και   τα ισχύοντα εκτελεστικά του  
διατάγματα. 

 

 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 15-02-2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ 
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