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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της 

τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη 

συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα 

παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι ισχύος ενός (1) έτους, μέχρι τη διεξαγωγή του επόμενου 

δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού ή μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 48.320,76 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 59.917,74 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, οδός Κουντουριώτη 1, στις 28 

Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 έως ώρα 11:00, οπότε λήγει η προθεσμία 

παραλαβής των προσφορών, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 

Προσφορών. Επίσης προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη 

προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην έδρα του Δήμου Λαυρεωτικής μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη 

ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και ώρα 14:30. Η γλώσσα σύνταξης των εγγράφων είναι η ελληνική. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλλουν τις προσφορές τους, επί ποινή αποκλεισμού, σε σφραγισμένο έντυπο το 

οποίο συντάσσεται και παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία. Τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα 

παραδίδονται ή αποστέλλονται με δαπάνη των ενδιαφερομένων, κατόπιν αιτήσεώς τους, μέχρι την 

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού.  
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Δημήτρης Λουκάς 


