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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
Ταχ. Διεύθυνση :Ιάσονος 1, 20300 Λουτράκι 
Τηλέφωνο : 00302744069000- 00302744360169 

Φαξ : 00302744062170 - 00302744064858 
Email:  km1967@1412.syzefxis.gov.gr 
                                   
 
 
 

 
  Προς 

1. Εθνικό Τυπογραφείο 

2. Δ/νση Εφημερίδων 

α.   Κορινθιακή Ημέρα 

β.   Ημερησία Κορίνθου 

γ.   Κορινθιακή  

δ.   Δημοπρασιών και πλειστηριασμών  

ε.   Γενική Δημοπρασιών  

(με την παράκληση να αποσταλεί στο 

ΦΕΚ) 

 

 

 

  

ΘΕΜΑ: ‘‘Δημοσίευση Ανακοίνωσης’’ 
  

 

Σας αποστέλλουμε αντίγραφο ταυτάριθμης ανακοίνωσης για την επιλογή αναδόχου 
εκτέλεσης της προμήθειας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ»», και παρακαλούμε για τη δημοσίευσή 
της στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας σας, με προθεσμία το αργότερο μέχρι 10 
Οκτωβρίου 2015  και την αποστολή  τριών (3) φύλλων  της εφημερίδας σας μαζί με το 
σχετικό τιμολόγιο για την εξόφλησή του  από το Δήμο. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ» 

 

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού #179.998,20 €# 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, σύμφωνα με την υπ΄αρίθ. 4/2015 μελέτη της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Δευτέρα 2/11/2015 και 
ώρα 13:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 
4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 
Β’/23-3-1993). 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 6-11-2015 από ώρα 10:30 
π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. Η 
σύμβαση της προμήθειας θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της  έως εβδομήντα πέντε (75) 
ημέρες. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:  
1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί).  
2. Όλα τα νομικά πρόσωπα.  
3. Συνεταιρισμοί.  
4. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμηθευτών.  
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr).  
Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το σύνολο της προμήθειας.  
Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική.  
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α. (2.927,00 €). Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει 
να είναι τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες  από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Η ισχύς της προσφοράς είναι ενενήντα  (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  
Το σύνολο των δαπανών της Προμήθειας θα καλυφθεί από το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική 
αναζωογόνηση 2012-2015» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.  
Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά 
τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγιων Θεοδώρων 
www.loutraki-agioitheodoroi.gr και στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.  
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 27443-60170 
ΦΑΞ 27440-62170 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον μειοδότη.  

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ 


