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Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω 

των Ορίων για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας στεγάστρων για την αναβάθμιση των 

στάσεων, 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 στο ποσό των 49.190,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% (11.805,60 

€), ήτοι: 60.995,60 €.  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 

2017ΣΕ05500010 και ίδιοι πόροι του Δήμου Λαυρεωτικής.  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. 64-7135.003 του προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022. ΑΑΥ: 331/2022 (ΑΔΑ: 6753ΩΛ1-4ΑΝ). 

Συγκεκριμένα: 

Ποσό 50.000,00 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω της 

ένταξης του Δήμου Λαυρεωτικής στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης V, της Πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 

στεγάστρων για την δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού 

κοινού των δήμων της χώρας», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ: 40495/01.06.2021 απόφαση 

Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Θ3Ξ46ΜΤΛ6-ΓΛ0). 

Ποσό 10.995,60 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Λαυρεωτικής. 

CPV: 44212321-5  ‘’Στέγαστρα λεωφορείων’’. 

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: 24 Μαρτίου 2022 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  28 Μαρτίου 2022 

ΑΔΑ: ΨΟΔΠΩΛ1-ΚΧ0



Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14 Απριλίου 2022 

Συστημικός Αριθμός: 157960 

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  

τετρακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (491,90 €), 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: ΨΟΔΠΩΛ1-ΚΧ0
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