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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
 

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω 

των Ορίων για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του 

δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των υποδομών του, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών ή έως 

εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού (όποιο από τα 2 επέλθει πρώτο). 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 160.239,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% 

(38.457,36 €), ήτοι: 198.696,36 €. Τυχόν έκπτωση που θα επιτευχθεί θα απορροφηθεί από την 

Υπηρεσία μέσω της αγοράς περισσότερων υλικών, μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της 

Υπηρεσίας. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Λαυρεωτικής.  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. 20-7131.009 των προϋπολογισμών εξόδων του 

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικών ετών 2021 και 2022, ως εξής: 

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2021 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2022 ΣΥΝΟΛΟ 

20-7131.009 43.100,00 € 155.596,36 € 198.696,36 € 

 
Για το έτος 2021 έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. Α-910/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 

ΨΘ59ΩΛ1-ΦΡΒ). 

CPV: 31681410-0 ‘’ηλεκτρολογικό υλικό’’. 

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: 26 Αυγούστου 2021 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  30 Αυγούστου 2021 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14 Σεπτεμβρίου 2021 

Συστημικός Αριθμός: 138363 

ΑΔΑ: 61ΥΘΩΛ1-ΦΣ5



Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Συνεπώς οι συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς 

οφείλουν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσού 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, με 

στρογγυλοποίηση (μη συνυπολογιζομένων τυχόν δικαιώματος προαίρεσης και παράτασης της 

σύμβασης),  ήτοι 3.205,00 ευρώ. 

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: 61ΥΘΩΛ1-ΦΣ5
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