
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Λευκάδα, 31 Αυγούστου 2021 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ                                                      Αρ. Πρωτ.:28006 
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 
 

  ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο ∆ήµαρχος Λευκάδας 
 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων και 

µηχανηµάτων ∆ήµου Λευκάδας, µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει τιµής συνολικού προϋπολογισµού 41.366,40 € µε Φ.Π.Α 24% ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, Οδός: Υπ. Κατωπόδη και Αντ. Τζεβελέκη, 31100 

Λευκάδα, Τηλ.:26453 60610, E-mail: info@lefkada.gov.gr, Ιστοσελίδα: 

www.lefkada.gov.gr 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στη 

διεύθυνση διαδικτύου www.lefkada.gov.gr Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να λάβουν 

γνώση των εγγράφων της σύµβασης από τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, 

Τµήµα Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου και Προµηθειών του ∆ήµου Λευκάδας κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και 

φροντίδα τους. 

3. Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια 

ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου Λευκάδας-cpv 34350000-5/ ελαστικά 

ελαφράς και βαρέας χρήσεως.Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 

41.366,40 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 33.360,00   € 

ΦΠΑ :  8.006,40 €). 

4. Εναλλακτικές προσφορές:  ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

5. ∆ιάρκεια της σύµβασης: Η διάρκεια της σύµβασης είναι  από την ανάρτηση του 

συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ έως και 31-03-2022. 

6. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή 

ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην προµήθεια των προς ανάθεση ειδών. 

7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο δηµοτικό κατάστηµα που 

βρίσκεται στην οδό Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη (∆ιοικητήριο), Τ.Κ. 31100, Γραφείο 

Συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής, 1ος όροφος, Τ.Κ. 31100, στην πόλη της Λευκάδας, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 14η Σεπτεµβρίου, ηµέρα ∆ευτέρα και 

ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού. 

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) µήνες από την εποµένη της διενέργειας του 



διαγωνισµού. 

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

10. Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τους  Κ.Α. 15-6699.004, 20-6699.003, 25-

6699.011, 30-6699.003, 35-6699.003, 70-6699.006 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού 

του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021. Στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2022 στον 

Κ.Α. 20-6699.003 θα εγγραφούν πιστώσεις 7.291,20 €. Σχετικές οι µε αριθµ.27940, 27941,  

27942, 27943, 27944/31-08-20212021 Αποφάσεις Ανάληψης υποχρέωσης και βεβαίωση 

του Αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη 

διαθέσιµων ποσών, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του  Π.∆. 

80/2016 και τη δέσµευση στο οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων µε 

α/α:Α-889.1, 890.1, 891.1, 892.1, 893.1 αντίστοιχα και η µε αριθµ.27946/31-08-2021/ 

απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.  

11. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 

αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα ή από τη συντέλεση της 

παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται 

µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ 

µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό της 

προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής 

των προσφορών. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 

127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται .  

12. ∆ηµοσιεύσεις: Το συνολικό κείµενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr) και στο site του ∆ήµου : www.lefkada.gov.gr 

 

                         Ο  Αντιδήµαρχος 

     Οικ/κών, ∆/κών Υπηρεσιών και Πολιτισµού 

         

 

                          Γαζής Αναστάσιος 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 


