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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ  ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ  1 
Ταχ. Κωδ.:  35200 
Τηλ : 2233022374 
Fax:  2233022606 
Πληροφορίες: ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Τηλ: 2233081003 
Fax: 2233022606 
E-mail: lokron@dimos-lokron.gov.gr 
            tydatal@otenet.gr  
Ιστοσελίδα:http://www.dimos-lokron.gov.gr 
 

 

 
Προµήθεια ενός (1) 
απορριµµατοφόρου οχήµατος 
τύπου πρέσας χωρητικότητας 
16m3   
 
              Αταλάντη: 29-12-2022 
        Αριθµ. Πρωτ.: 28767 
 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  
«Προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος τύπου πρέσας χωρητικότητας 

16m3» 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό κάτω των ορίων, µε σφραγισµένες 
προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της « Προµήθεια ενός (1) 
απορριµµατοφόρου οχήµατος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 » για τις ανάγκες 
του ∆ήµου Λοκρών, προϋπολογισµού 161.200,00 ευρώ µε τον Φ.Π.Α. 24% και CPV: 
34144512-0. 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής. 
Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 
Οδός: Πλατεία ∆ηµαρχείου 1 
Ταχ.Κωδ.: 35200 Αταλάντη  
Αρµόδιος υπάλληλος: Γεωργίτσης Ηλίας 
Τηλ.: 2233081003 & 2233022374 
fax: 2233022606 
E-mail: lokron@dimos-lokron.gov.gr  
             tydatal@otenet.gr  
Ιστοσελίδα: http://www.dimos-lokron.gov.gr. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προµήθειας. 
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η « Προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος τύπου 
πρέσας χωρητικότητας 16m3 » για τις ανάγκες του ∆ήµου, όπως αναφέρονται και 
περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές   οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της 
∆ιακήρυξης.  
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Το απορριµµατοφόρο όχηµα τύπου πρέσα χωρητικότητας 16m3 θα πρέπει να πληροί όλες 
τις υπάρχουσες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα µε νόµιµη 
άδεια κυκλοφορίας. Πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής καινούργιο και αµεταχείριστο. 
Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται 
από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής ποσού 2.600,00 ευρώ. 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου Λοκρών 
http://www.dimos-lokron.gov.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ), στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια, στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Λοκρών http://www.dimos-lokron.gov.gr. 
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα ορίζεται η 29-12-2022 
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 17:00. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών 
στη ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ ορίζεται η 24-01-
2023, ηµέρα Τρίτη και ώρα 17:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και 
ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 
Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και αποσφράγισης των προσφορών 31-01-
2023 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. 
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή. 
 
 
 
 
 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 29-12-2022 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ 

22PROC011919871 2022-12-29
ΑΔΑ: Ω3Α0ΩΛΤ-ΗΒΜ

ATHANASIOS ZEKENTES
Digitally signed by ATHANASIOS 
ZEKENTES 
Date: 2022.12.29 09:59:31 +02'00'


