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Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω 

των Ορίων για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης ξύλινων οικίσκων για τις 

ανάγκες της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο της προμήθειας. Η χρονική διάρκεια της 

σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό 159.900,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% (38.376,00 €), 

ήτοι: 198.276,00 €.  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 

Αριθμ. πρωτ: 47013/8368/05.07.2021 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων με θέμα ‘’Έγκριση Δαπάνης χρηματοδότησης Δήμου Λαυρεωτικής για κάλυψη δαπανών 

κατασκήνωσης Κερατέας Αττικής’’ (ΑΔΑ: 6Κ2Υ46ΜΤΛΚ-Ο7Ι) 

Αριθμ. πρωτ: 91525/16.11.2021 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με 

θέμα ‘’Έγκριση Δαπάνης χρηματοδότησης Δήμου Λαυρεωτικής για κάλυψη δαπανών κατασκήνωσης 

Κερατέας Αττικής’’ (ΑΔΑ: 6ΥΒ646ΜΤΛΚ-ΦΩ7) 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. 15-7135.004 του προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022. Εκδόθηκε η ΑΑΥ: 670/2022 (ΑΔΑ: ΨΥΚ3ΩΛ1-99Ι). 

CPV: 44211000-2 ‘’προκατασκευασμένα κτίρια’’. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος. 

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 17 Μαΐου 2022 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  19 Μαΐου 2022 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 7 Ιουνίου 2022 

ΑΔΑ: 6ΗΚΧΩΛ1-ΑΗΙ



Συστημικός Αριθμός: 161033 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Δικαίωμα προαίρεσης δεν προβλέπεται. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού  

χιλίων εξακοσίων ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.600,80 €), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ένα τοις 

εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) 

ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής 

υποβολής των προσφορών στο σύστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής, www.lavreotiki.gr.  

Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας διαδικασίας παρέχονται από το 

Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 

– Λαύριο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος: κα Γ. Μαργαρίτη, τηλέφωνο 

επικοινωνίας 2292 3 20 147, e- mail: nitsa@lavrio.gr.  

Οι δαπάνες δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις, θα βαρύνει το 

μειοδότη προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών. Σε περίπτωση, ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα 

βαρύνουν το Δήμο Λαυρεωτικής.  

 

 

 

Δημήτρης Λουκάς 

 

 

Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

ΑΔΑ: 6ΗΚΧΩΛ1-ΑΗΙ
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