
 
 

 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Αττικής 

Δήμος Λαυρεωτικής 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών 
Γραφείο Προμηθειών 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014- 2020» 

Ταχ. Διεύθυνση : 
Ταχ. Κώδικας: 
Πληροφορίες: 
Τηλ.: 
e-mail:                     

Κουντουριώτη 1, Λαύριο 
195 00 
Γ. Μαργαρίτη 
2292 3 20147 
nitsa@lavrio.gr 

 
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ): 
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α. 
CPV: 

 
5020600 
2018ΣΕ15510028 
33196200-2 

 
 

Λαύριο, 30.08.2022 
                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ: 14584 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
 

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω 

Των Ορίων, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  για 

την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ‘’ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ’’, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

βάσει τιμής. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 205.648,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 13%: 

17.732,00 ευρώ και Φ.Π.Α. 24%: 85.867,52 ευρώ, ήτοι 239.999,52 ευρώ. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών  και 

Επενδύσεων. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (Κωδ. ΣΑ: Ε1551 και κωδ. ενάριθ. Έργου 2018ΣΕ15510028).  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1: «Ανάπλαση τεσσάρων παραλιών Δήμου Λαυρεωτικής» 

της Πράξης: «Ανάπλαση τεσσάρων παραλιών Δήμου Λαυρεωτικής» με Κωδικό MIS 5021600, η 

οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020» βάσει της απόφασης ένταξης με αρ. πρωτ. 4912/640/Α3/03.08.2018 του 

Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ. Η παρούσα σύμβαση 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
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Η δαπάνη για την εν λόγο σύμβαση βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.), 64-7326.001, στον  

προϋπολογισμό  του έτους 2022 που έχει προβλεφθεί και διατεθεί με το ποσό των 239.999,52 ευρώ 

σύμφωνα με την Α-445/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου (Α. Πρωτ: 

4111/24.03.2022) με ΑΔΑ: ΩΔΝΠΩΛ1- ΧΤΗ και ΑΔΑΜ: 22REQ010271972. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 33196200-2 ‘’εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες’’ 

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 30 Αυγούστου 2022 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  2 Σεπτεμβρίου 2022 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19 Σεπτεμβρίου 2022 

Συστημικός Αριθμός:   171359 

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα:  

ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (Για αυτόνομη πρόσβαση στην παραλία), Εκτιμώμενης Αξίας: 

136.400,00 ευρώ 

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (Λοιπός εξοπλισμός), Εκτιμώμενης Αξίας: 69.248,00 ευρώ 

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά, η 

παράδοση και η τοποθέτηση τους στις τέσσερις (4) παραλίες. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων ή για κάθε τμήμα ξεχωριστά, αλλά πάντα 

για το σύνολο της ποσότητας κάθε τμήματος. Προσφορά  η  οποία  θα  δίδεται  για  ορισμένα  από  

τα  είδη  κάθε  τμήματος  ή/και  για  μέρος  της  προκηρυχθείσας ποσότητας Τμήματος/Τμημάτων, 

θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δύο (2). 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Δικαίωμα προαίρεσης δεν προβλέπεται.  

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης του Τμήματος 1, ορίζεται σε επτά (7) μήνες. 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης του Τμήματος 2, ορίζεται σε επτά (7) μήνες. 

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 του 

τμήματος για το οποίο υποβάλλει προσφορά. 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 1: 2.728,00 ΕΥΡΩ 

ΤΜΗΜΑ 2: 1.384,96 ΕΥΡΩ 

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

ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής 
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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, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL):  www.lavreotiki.gr. 

Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης 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 των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) καθώς και 

όλες οι νόμιμες κρατήσεις, θα βαρύνουν το μειοδότη ή τους μειοδότες προμηθευτές στους οποίους 

κατακυρώθηκε η προμήθεια, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Εφόσον υποδιαιρείται 

η σύμβαση σε τμήματα, επιμερίζεται η δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση 

την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος.  Σε περίπτωση, ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα 

έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το Δήμο Λαυρεωτικής.  

 

 

 

Δημήτρης Λουκάς 

 

 

Δήμαρχος Λαυρεωτικής 
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