
 

 

 

 

 

 

                                         Ληξούρι  01-08-2022 
                                                   Αρ.Πρωτ.: -5879- 
 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

              

 
Από το Πρακτικό της 27ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ληξουρίου την  
29η Ιουλίου 2022. 
 

ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 197/2022 (εκτός ημερήσιας διάταξης) 
Περίληψη  

 
«Καθορισμός των όρων πρόσκλησης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης των  υπηρεσιών 

«Εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου (Έκτακτη Ανάγκη Κυκλώνας 

Ιανός 2020)» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης». 

Στο Ληξούρι σήμερα 29η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε 
η 27η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ληξουρίου, δια ζώσης  στο Δημοτικό 
Κατάστημα (αίθουσα Γερ. & Αθηνάς Τζουγανάτου, 1ος όροφος) στην οδό Παπά Χαρ. Γραικούση, 
σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 και 
το άρθρο 78 του Ν.4954/2022,ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.5697/25-07-2022 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/19-7-2018).  
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά(7) μελών, βρέθηκαν παρόντες οι τέσσερις (4) και ονομαστικά: 
 
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος)                           1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ                                                                         
2. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤ.ΓΑΛΑΝΟΣ                           2. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ                   
3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΛΤΕΡΑΣ                                                    3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ   

4.   ΝΤΙΟΥΑΝΙ ΓΑΛΕΜΠ                                                     (αν και νόμιμα είχαν προσκληθεί) 
                                         
Στην συνεδρίαση δήλωσε ότι συμμετέχει και η Κατερίνα Ελευθεράτου, υπάλληλος του Δήμου 
Ληξουρίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.  
Ακολούθως ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κατσιβέλης εισηγήθηκε το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας 

διάταξης: «Καθορισμός των όρων πρόσκλησης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης των  

υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου (Έκτακτη 

Ανάγκη Κυκλώνας Ιανός 2020) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης» και έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ,  η οποία έχει 

αναλυτικά ως εξής: 

 

             

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

  ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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«Εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου (Έκτακτη Ανάγκη Κυκλώνας 

Ιανός 2020)» 

1) Τον καθορισμό των όρων πρόσκλησης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης των ως άνω 

υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) και 32Α του Ν.4412/2016 

όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 2 του ν 4782/21 

2) Τον ορισμό ημερομηνιών αποσφράγισης προσφορών. 

3) Τον ορισμό επιτροπής συγκέντρωσης και αξιολόγησης προσφορών με υπαλλήλους του 

Δήμου Ληξουρίου. 

4) Την εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο Ληξουρίου για την αποστολή προσκλήσεων στους  

οικονομικούς φορείς που θα καθορίσει η οικονομική επιτροπή για υποβολή προσφορών 

για την εκτέλεση των ανωτέρω υποέργων και την υπογραφή της σύμβασης/των 

συμβάσεων. 

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ληξουρίου, σύμφωνα με το άρθρο 

72παρ. 1 στ), ζ) τουΝ.3852/2010, όπως ισχύει (συμπληρώθηκε με το άρθρο 40 Ν.4735/2020 

(ΦΕΚ 197Α'/12-10-2020), το άρθρο 206παρ.1 τουΝ.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α’), καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 1, 2, 26, 53 και ειδικότερα του άρθρου 32 παρ. 2γ. και του άρθρου 32Α 

του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α') όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 2 του ν. 4782/21 περί 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης). 

Από τις 17 έως 20/09/2020, έπληξε την περιοχή του Νοτίου Ιονίου και ιδιαίτερα τα νησιά 

Κεφαλονιά & Ιθάκη και επομένως και τον Δήμο Ληξουρίου, ο ισχυρός κυκλώνας με την 

επωνυμία “Ιανός”. Το φαινόμενο στο διάστημα αυτό προξένησε πολύ ισχυρές βροχές και 

εντονότατες καταιγίδες με πολύ ισχυρές ηλεκτρικές εκκενώσεις, καθώς και ισχυρότατους 

ανέμους που κατά τόπους ξεπερνούσαν τα 11bf. 

Οι ζημιές που προξένησε ήταν πρωτόγνωρες, σε μεγάλη έκταση και που κυρίως αφορούν: 

• Ζημιές στο Οδικό Δίκτυο και στους κοινόχρηστους χώρους των οικισμών 

• Καταστροφές στις Δημοτικές Κτιριακές & Λοιπές Υποδομές (Σχολικά Κτίρια & Δημοτικά 

Καταστήματα, Αθλητικά Συγκροτήματα, Κοιμητήρια & λοιπές κατασκευές) 

• Ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες πολιτών (στέγες, στέγαστρα, περιφράξεις, 

μαντρότοιχοι, πτώσεις δέντρων, κατάκλιση οικιών με φερτά υλικά, κλπ) 

• Ζημιές στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον του Δήμου (άλση, αλσύλλια, δασικές περιοχές, 

ρέματα, ακτές, κλπ) 
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Ειδικότερα, το καταστροφικό φαινόμενο, επέφερε μεγάλες βλάβες στο  οδικό δίκτυο του 

Δήμου και ιδιαίτερα στο αγροτικό οδικό δίκτυο με την αποσάθρωση του καταστρώματος 

(χωματόδρομοι), κατολισθήσεις, πτώσεις πρανών, κλπ. 

Τα κυριότερα προβλήματα του δικτύου έχουν να κάνουν με: 

• καθιζήσεις τμήματος οδών λόγω κατολίσθησης στο κατάντη πρανές (επιχώματα) 

• εκτεταμένες νεροσυρμές στα οδοστρώματα  

• καταρρεύσεις μαντρότοιχων επί των οδών 

• υποχωρήσεις παλαιών τοιχίων αντιστήριξης από λιθοδομή 

• κατολισθήσεις των ανάντη πρανών  

• καταπτώσεις βράχων  

• καθιζήσεις εδάφους στα βάθρα γεφυριών 

• συγκέντρωση κατά θέσεις λασπορροών, χαλικορροών& βραχωδών τεμαχίων 

• φραγή οχετών/τεχνικών 

• πτώσεις δέντρων 

Με την αριθμ. 22873/26-3-2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η 

επιχορήγηση του Δήμου Ληξουρίου με το ποσό των € 500.000,00 (πεντακόσιες χιλιάδες) για 

την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 

(ΣΑΕ 055). 

Ο Δήμος Ληξουρίου  έχει υποχρέωση άμεσα να λάβει  όλα τα αναγκαία μέτρα και να προβεί  

στις απαραίτητες ενέργειες στα πλαίσια της πρόληψης και της αντιμετώπισης των 

πλημμυρικών και λοιπών φαινομένων προκειμένου να προστατεύσει την ζωή, την υγεία και 

τη περιουσία των πολιτών. 

Με βάση τα παραπάνω, επιβάλλεται κατά προτεραιότητα, η άμεση αποκατάσταση της 

λειτουργίας υποδομών του Δήμου που έχει επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία τους ή που 

υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες όπως καθαρισμός εντός των πλημμυρισμένων 

περιοχών από φερτά υλικά λόγω των πλημμυρικών υδάτων, προς αποκατάσταση της 

λειτουργικότητάς τους, αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισμένων οδών με την 

απομάκρυνση φερτών υλικών και πλημμυρικών υδάτων από το οδόστρωμα και 

αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας. 

Συνεπεία των ανωτέρω είναι φανερό ότι απαιτούνται εκτεταμένες εργασίες με χρήση 

μηχανικών μέσων καθαρισμού του αγροτικού οδικού δικτύου από τα φερτά υλικά και τα 

προϊόντα των κατολισθήσεων. Επίσης θα γίνουν εργασίες διαμόρφωσης του καταστρώματος 

(όπου απαιτείται) για την αποκατάσταση της βατότητας. 

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η αποκατάσταση της ασφαλούς κυκλοφορίας το οδικού δικτύου. 
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Για το λόγο αυτό ο Δήμος Ληξουρίου και η Αναθέτουσα Αρχή αυτού, η Οικονομική Επιτροπή, 

σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ. και του άρθρο 32Α του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α') δύναται 

να προσφεύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση των 

παραπάνω εργασιών-υπηρεσιών, καθότι υφίστανται ειδικές περιστάσεις, λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, 

και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές 

ή ανταγωνιστικές διαδικασίες. Ειδικότερα γίνεται η εφαρμογή των διαλαμβανομένων στο 

άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα οποία εξαιρούνται της υποχρεωτικής 

εφαρμογής τουΝ4412/2016, όσον αφορά τα άρθρα: 22-παρ1 (χρήση ΕΣΗΔΗΣ), 36 (χρήση 

ΕΣΗΔΗΣ), 72 παρ.1-περ.α' (εγγύηση συμμετοχής), 79παρ. (1-4) (Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης) και 221 παρ.8,9 (Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων). Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως ισχύει  

2) Την Απόφαση 93/2022 (ΑΔΑ: 664Κ46ΜΓ3Ξ-1Υ1) Δ.Σ. περί: "Έγκριση 16ης  αναμόρφωσης-

τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικονομικού έτους 2022 (απ.189/22 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)»  

3) Το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α’). 

4) Την αριθ. πρωτ. 6895/18-09-2020 (ΑΔΑ:ΨΠΓΠ46ΜΤΛΒ-1ΔΝ) Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 

Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, όπως παρατάθηκε με 

την αριθμ. 2072/17-3-2021 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 

(ΑΔΑ:Ρ99Λ46ΜΤΛΒ-5Κ7) όπως παρατάθηκε με την αριθ. πρωτ. 2072/17-3-2021 απόφαση 

και με την αριθ. πρωτ 1491/15-3-2022 έως και 17-9-2022 

5) Την αριθ. πρωτ. 7207/07-03-2017 (ΑΔΑ:Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8) Εγκύκλιο με αρ. 10 “Οδηγίες για 

την υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης των Δήμων & Περιφερειών της Χώρας στα πλαίσια 

του έργου «πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που 

προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού». Καθορισμός κριτηρίων και 

κατανομής πιστώσεων”. 

6) Την αριθ. πρωτ. 22873/26-3-2021 (ΑΔΑ:ΩΧΞΥ46ΜΤΛ6-ΧΔ9) Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Εσωτερικών, για την χρηματοδότηση του Δήμου Ληξουρίου του Ν. Κεφαλληνίας 

με το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €) σε βάρος των πιστώσεων του 

έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και 

αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ 

και β΄ βαθμού της Χώρας». Η χρηματοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά 

σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων και με παραστατικά των δαπανών που θα 
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υποβάλλονται στο ΥΠ.ΕΣ, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ.10/7207/7.3.2017 εγκύκλιο. 

7) Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,26,53 και ειδικότερα του άρθρου 32 παρ. 2γ. και του άρθρου 

32Α του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147Α')περί διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

(λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) όπως έχουν τροποποιηθεί –αντικατασταθεί και ισχύουν 

από τον ν 4782/21 

8) Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 2 

του ν. 4782/21 

9) Την υπ΄αριθ. 196/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής   «Έγκριση της υπ΄αριθ 

40/2022  μελέτης με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου 

(Έκτακτη Ανάγκη Κυκλώνας Ιανός 2020)» προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με την δαπάνη 

ΦΠΑ από πιστώσεις ΠΔΕ -ΣΑΕ 055 και ορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής» 

10) Το Σχέδιο Πρόσκλησης προς τους Οικονομικούς φορείς 

Εισηγούμαστε 

1. Τον καθορισμό των όρων πρόσκλησης για την επιλογή αναδόχου παροχής εκτέλεσης της ως 

άνω υπηρεσίας «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου (Έκτακτη 

Ανάγκη Κυκλώνας Ιανός 2020)» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) και 32Α του 

Ν.4412/2016 όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 2 του ν 4782/21. 

2. Τον ορισμό ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών (δικαιολογητικών και οικονομικών) τις 10 

/8/ 2022 και ώρα 15.00 μ.μ. 

3. Τον ορισμό ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών των Οικονομικών Φορέων, τις 

12/8/2022 και ώρα 11.00 π.μ. 

4. Τον ορισμό επιτροπής με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη συγκέντρωσης και αξιολόγησης 

προσφορών με υπαλλήλους του Δήμου Ληξουρίου αποτελούμενη από τους: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1.ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Αν. Προϊστ. Τμ. Προμηθειών  Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου  

,Δ/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ) (πρόεδρος) 

2.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Υπάλληλος Τμ. Προμηθειών Προϋπολογισμού Λογιστηρίου, 

Δ/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ)  

        3.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,Αν.  Προϊστ. Τμ. Τεχνικών, Η/Μ, έργων, Συγκοινωνιών, 
Κτηματολογίου και Πολιτικής Προστασίας ,Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΠΕ) 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,  Αν. Προϊστ. Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΠΕ) (αν. 

πρόεδρος) 
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2. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ    Υπάλληλος  ,  Δ/νσης Τεχ. υπηρεσιών ,Τμ. Τεχνικών, Η/Μ, 

έργων, Συγκοινωνιών, Κτηματολογίου και Πολιτικής Προστασίας ,Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών (ΤΕ) 

        3.ΤΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Υπάλληλος  Τμ. Εσόδων, Περιουσίας και Τοπ.Οικ. Αναπτ.,  Δ/νσης      

οικ. υπηρεσιών (ΠΕ) 

Την εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο Ληξουρίου για την αποστολή προσκλήσεων σε 

οικονομικούς φορείς για υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου και την υπογραφή της 

σύμβασης στους κάτωθι οικονομικούς φορείς: 

1) Γαλιατσάτος Κων/νος Ατομική Επιχείρηση 

2) Κεφαλληνιακές Τεχνικές Κατασκευές Ο.Ε. 

3) Μπουρμπούλης Βασίλειος Ατομική Επιχείρηση 

4) Συνοδινός Θεοφάνης Ατομική Επιχείρηση 

5) Μαγδαληνός Μεμάγγελος  Ατομική Επιχείρηση 

6) Τζουγανάτου Τζουγανέλα Ατομική Επιχείρηση 

7) Μαγδαληνός Διονύσιος Ατομική Επιχείρηση  

Συννημένα  

1) Σχέδιο καθορισμού όρων πρόσκλησης για συμμετοχή στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης λόγω του κατεπείγοντος σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2γ. και 

του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147Α'). 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ:  Πρόληψη, Αντιμετώπιση και 
Αποκατάσταση ζημιών που 
προκλήθηκαν στο Δήμο Ληξουρίου 
από τον μεσογειακό κυκλώνα Ιανό 
το χρονικό διάστημα από 17 έως 
18 Σεπτεμβρίου 2020-Φάση Γ1  
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Υπουργείο Εσωτερικών 
Πρόγραμμα πρόληψης και 
αντιμετώπισης ζημιών και 
καταστροφών που προκαλούνται 
από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και 
Β΄ βαθμού της Χώρας 
ΠΔΕ- ΣΑΕ   055 
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2003ΣΕ05500005  

Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Υποέργο 6 
 

ΤΙΤΛΟΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Εργασίες αποκατάστασης 
βατότητας αγροτικού οδικού 
δικτύου (Έκτακτη Ανάγκη  Ιανός 
2020) 
  

K.A. : 30.6262.09  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 € (περιλαμβάνεται ο 
ΦΠΑ 24%)  

NUTS: 3-EL623 
 

CPV: 90721800-5 
92534000-3 
 

 

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω του 

κατεπείγοντος 

 

Για την ανάθεση του Φάση Γ1  6ου υποέργου με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας 

αγροτικού οδικού δικτύου (Έκτακτη Ανάγκη  Ιανός 2020)»του έργου με τίτλο: «Πρόληψη, 

Αντιμετώπιση και Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο Δήμο Ληξουρίου από τον 

μεσογειακό κυκλώνα Ιανό το χρονικό διάστημα από 17 έως 18 Σεπτεμβρίου 2020-Φάση 

Γ1»,σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 26,σε συνδυασμό με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ.2 περίπτωση γ΄τουΝ.4412/2016 και τα 

αναφερόμενα στοάρθρο32Ατου νόμου αυτού όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 2 του ν. 

4782/21 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

1.Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ. και του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016 περί 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) όπως έχει 
αντικατασταθεί από το άρθρο 2 του ν. 4782/21. 
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3.Την αριθ. πρωτ. 6895/18-09-2020 (ΑΔΑ:ΨΠΓΠ46ΜΤΛΒ-1ΔΝ) Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 

Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, όπως παρατάθηκε με την αριθμ. 

2072/17-3-2021 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:Ρ99Λ46ΜΤΛΒ-5Κ7) 

όπως παρατάθηκε με την αριθ. πρωτ. 2072/17-3-2021 απόφαση και με την αριθ. πρωτ 

1491/15-3-2022 έως και 17-9-2022 

4.Την αριθ. πρωτ. 7207/07-03-2017 (ΑΔΑ:Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8) Εγκύκλιος με αρ. 10 “Οδηγίες για 

την υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης των Δήμων & Περιφερειών της Χώρας στα πλαίσια του 

έργου «πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που 

προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού». Καθορισμός κριτηρίων και 

κατανομής πιστώσεων”. 

5.Την αριθ. πρωτ. 22873/26-3-2021 (ΑΔΑ:ΩΧΞΥ46ΜΤΛ6-ΧΔ9) Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Εσωτερικών, για την χρηματοδότηση του Δήμου Ληξουρίου του Ν. Κεφαλληνίας με 

το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 

2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης 

ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της 

Χώρας». Η χρηματοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά σύμφωνα με τη 

πρόοδο των έργων και με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠ.ΕΣ, όπως 

ειδικότερα ορίζεται στην αριθ.10/7207/7.3.2017 εγκύκλιο. 

6. Την  αριθ 196 /2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν: Η 

υπ΄αριθ 40/2022 μελέτης  με τίτλο : Εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικού οδικού 

δικτύου (Έκτακτη Ανάγκη  Ιανός 2020) συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 

πιστώσεις ΠΔΕ -ΣΑΕ 055 η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή του άρθρου 32παρ.2γτουΝ.4412/2016για την 

ανάθεση του ως άνω υποέργου, 

7.Την αριθ. 40 /2022 μελέτη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου, του ως άνω υποέργου, που καθορίζει ως κριτήριο ανάθεσης, 

της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, 

8.Την  αριθ196./2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν:  

Α. η εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο Ληξουρίου για την αποστολή πρόσκλησης σε 

οικονομικούς φορείς για υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του ανωτέρω υποέργου και την 

υπογραφή τη σύμβασης/των συμβάσεων, 

Β. ο καθορισμός των όρων πρόσκλησης της παρούσας για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του 

ως άνω υποέργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
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σύμφωνα με το άρθρο 32παρ.2γ (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης)και32ΑτουΝ.4412/2016, όπως 

έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 2 του ν. 4782/21. 

Γ. ο ορισμός επιτροπής με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη συγκέντρωσης και αξιολόγησης 

προσφορών με τους κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου Ληξουρίου: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1.ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Αν. Προϊστ. Τμ. Προμηθειών  Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου  

,Δ/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ) (πρόεδρος) 

2.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Υπάλληλος Τμ. Προμηθειών Προϋπολογισμού Λογιστηρίου, 

Δ/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ)  

        3.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,Αν.  Προϊστ. Τμ. Τεχνικών, Η/Μ, έργων, 

Συγκοινωνιών, Κτηματολογίου και  

        Πολιτικής Προστασίας ,Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΠΕ).  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,  Αν. Προϊστ. Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΠΕ) (αν. 

πρόεδρος) 

2. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ    Υπάλληλος  ,  Δ/νσης Τεχ. υπηρεσιών ,Τμ. Τεχνικών, Η/Μ, 

έργων, Συγκοινωνιών, Κτηματολογίου και Πολιτικής Προστασίας ,Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών (ΤΕ) 

        3.ΤΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,   Υπάλληλος  Τμ. Εσόδων, Περιουσίας και Τοπ.Οικ. Αναπτ.,  

Δ/νσης οικ.    

         υπηρεσιών (ΠΕ) 

Δ. ο καθορισμός των όρων πρόσκλησης της παρούσας για την επιλογή αναδόχου 
εκτέλεσης του ως άνω υποέργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ (λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης) και 32Α του Ν.4412/2016, όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 2 του ν. 
4782/21. 
Ε. ο ορισμός καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και  ημερομηνίας 

αποσφράγισης προσφορών. 

προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς 

1. Γαλιατσάτος Κων/νος Ατομική Επιχείρηση 
2. Κεφαλληνιακές Τεχνικές Κατασκευές Ο.Ε. 
3. Μπουρμπούλης Βασίλειος Ατομική Επιχείρηση 
4. Συνοδινός Θεοφάνης Ατομική Επιχείρηση 
5. Μαγδαληνός Μεμάγγελος  Ατομική Επιχείρηση 
6. Τζουγανάτου Τζουγανέλα Ατομική Επιχείρηση 
7. Μαγδαληνός Διονύσιος Ατομική Επιχείρηση  

να καταθέσουν προσφορά εφόσον λάβουν υπόψη τους, τις συνθήκες της προς παροχή 

υπηρεσίας, τα περιεχόμενα του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης για το εν λόγω υποέργο 
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ΑΠΟ: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ» 

(δηλαδή:επωνυμία,διεύθυνση,υπεύθ

υνοςγιατηνπροσφορά,ΑΦΜ,τηλέφω

νο,email,fax) 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«Εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου (Έκτακτη Ανάγκη  Ιανός 2020)» 

Προϋπολογισμός μελέτης:150.000,00€μετοΦ.Π.Α. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:  Η αριθ. πρωτ. 0000/00-00-2022 Πρόσκληση του Δήμου 

ΛηξουρίουΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΛΗΞΗΣΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣΥΠΟΒΟΛΗΣΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:00-00-

2022 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη – Να 

ανοιχτεί μόνο  από την Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού»ΠΡΟΣ: 

ΔΗΜΟΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

Πρωτόκολλο Δήμου: Παπά Χαρ. Γραικουση, Τ.Κ. 

28200, ΤΗΛ.:2671360961,Ληξούρι 

ΥΠΟΨΗ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Συγκέντρωσης και Αξιολόγησης Προσφορών 

(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμό, τιμολόγιο, προϋπολογισμό προσφοράς, συγγραφή 

υποχρεώσεων, και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

Προκειμένου να συμμετέχετε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πρέπει να υποβάλλετε την 

προσφορά σας μέσασε σφραγισμένο φάκελο εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την 

ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Πρωτόκολλο του 

Δημαρχείου του Δήμου Ληξουρίου, Τ.Κ. 28200 και συγκεκριμένα έως και την 10/08/2022 και 

ώρα 15:00μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών). 

Λόγω του κατεπείγοντος της διαδικασίας του έργου, κατά το χρόνο υποβολής των 

προσφορών, υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Η προσφορά υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο 

στην εξωτερική πλευρά του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει τιμής. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 

προϋπολογισμό της μελέτης του εν λόγω υποέργου, προϋπολογισμού 150.000,00€ με το Φ.Π.Α. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριάντα  (30) ημερολογιακές ημέρες 

από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν: 

1. ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης ο οποίος περιλαμβάνει την αριθ. 40/2022 μελέτη του 

Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου 
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του ως άνω υποέργου, 

2. η υπ’ αριθ.196./2022  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

3. η υπ’ αριθ. ……./2022 (ΑΔΑ: 000000000000) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
4. η Νο1 Υπεύθυνη Δήλωση, 

5. το έντυπο οικονομικής προσφοράς. 

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει: 

α)προσκόμιση των δικαιολογητικών για την μη συνδρομή του οικονομικού φορέα των λόγων 

αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 73, 74 του Ν. 

4412/2016 και για τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75και 78του Ν.4412/2016και 

β)οικονομική Προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου 

φακέλου (Συνημμένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς),σύμφωνα με τον ακόλουθο 

ΠΙΝΑΚΑΣ1:ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ1:ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

Λόγοι αποκλεισμού Πρβλ άρθρα 73 και 74 του ν.4412/2016 

Πρβλ. άρθρο 73 παρ.1εδ.α του ν.4412/2016 

1. 

α)συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση για: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3)μήνες πριν από την υποβολή του 

β)δωροδοκία 

1) (Ε.Π.Ε.), προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 
Εταιρειών (Ι.Κ.Ε), 
αφορά τους διαχειριστές 

γ)απάτη 

2) (Α.Ε.), αφορά τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα  μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

δ)τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 
συνδεόμενα 

3)Συνεταιρισμοί, αφορά τα 
μέλη 
Του Διοικητικού Συμβουλίου 

ε)νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες 

4)Το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν 
λόγω οικονομικού φορέα ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε 
αυτό 

στ)παιδική εργασία και άλλες μορφές 
εμπορίας ανθρώπων 
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2. 

Καταβολή φόρων α)Οικονομικός φορέας 

Φορολογική ενημερότητα που να είναι εν ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 
3. 

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης) 

α)Οικονομικός φορέας 

Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ που να είναι εν ισχύ κατά 
το χρόνο υποβολής, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις(3) μήνες πριν από την υποβολή 
του. 

  

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν έχει 
εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών του όσον 
αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης.(Νο1συνημμένηΥπεύθυνηΔήλωση) 

 
4. 

α)Τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου 
από ΣΕΠΕ για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας Οικονομικός Φορέας 1)Υπεύθυνη Δήλωση (Νο1 συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση) 
β)Δύο(2)πράξειςεπιβολήςπροστίμουαπόΣΕΠΕγ
ιαπαραβάσειςτηςεργατικήςνομοθεσίαςπουαφ
ορούντηναδήλωτηεργασία 
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5. 

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό 
πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες 

Οικονομικός Φορέας 

1) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί: α)υπό 
πτώχευση,β)πτωχευτικόσυμβιβασμό,γ)αναγκαστικήδιαχ
είριση,δ)διαδικασίαεξυγίανσης εκδίδεται από το 
αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού 
φορέα. 
2) Πιστοποιητικό για νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση α)με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το 
Πρωτοδικείο, β) με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Η. 
Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν 
προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση. 
3) Η μη αναστολή των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
της ΑΑΔΕ 

6 
 

α)έχειαθετήσειτιςυποχρεώσειςπουπροβλ
έπονταιστηνπαρ.2τουάρθρου18του 
ν.4412/2016 (περιβαλλοντικά) 

Οικονομικός Φορέας 

1) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του 
οικονομικού φορέα οι οριζόμενοι στην παράγραφο 4 του 
άρθρου 73 
τουΝ.4412/2016λόγοιαποκλεισμού(Νο1συνημμένηΥπεύθυν
ηΔήλωση) 

γ)ο 
οικονομικόςφορέαςσυνήψεσυμφωνίεςμεάλλο
υςοικονομικούςφορείςμεστόχοτηστρέβλωσητ
ου ανταγωνισμού 

δ)κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων 

ε)στρέβλωση του ανταγωνισμού από 
την πρότερη συμμετοχή των 
οικονομικών φορέων κατά την 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης 

στ)σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την 

ΑΔΑ: 96ΑΘ46ΜΓ3Ξ-ΧΞΜ



 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις 

ζ)ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 
την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν 
είναι σε θέση να προσκομίσει 
ταδικαιολογητικάπουαπαιτούνταικατ’εφαρ
μογήτουάρθρου2.2.9.2τηςπαρούσας 

η)επηρεασμός με αθέμιτο τρόπο στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής 

7. Ποινή αποκλεισμού που αποκλείει 
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης 

 
Οικονομικός Φορέας 

1)Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 
74τουν.4412/2016(Νο1συνημμένηΥπεύθυνηΔήλωση) 

Κριτήρια Επιλογής Πρβλ. άρθρο75 παρ.1 του ν.4412/2016 

Πρβλ άρθρο75 παρ.2 του ν.4412/2016 

8. Καταλληλότητα άσκησης 
επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οικονομικός Φορέας 1) Φωτοαντίγραφα όλων των νομιμοποιητικών 
εγγράφων των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και 
μέσων που κατέχουν και των χειριστών αυτών 
(άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, 
πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια χειριστού, βεβαίωση 
καταβολής τελών χρήσης και κυκλοφορίας, κλπ) 
όπου αυτά απαιτούνται, με ισχύ τουλάχιστον τρεις 
μήνες από την υποβολή της προσφοράς.  

 

Πρβλ άρθρο 75 παρ.4 του ν.4412/2016 
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9. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Οικονομικός Φορέας Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο Οικονομικός Φορέας έλαβε γνώση 
των όρων της παρούσας πρόσκλησης, της μελέτης και 
λοιπών τευχών του έργου, τους αποδέχεται και 
συμμορφώνεται με αυτούς (Νο 1 συνημμένη Υπεύθυνη 
Δήλωση) 

Πρβλ.παράγραφο12 άρθρου 80 του ν.4412/2016 

10. Έγγραφα νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου Για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1) ΦΕΚ σύστασης 
2) Ισχύον καταστατικό με ΦΕΚ στο οποίο έχουν 

δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις 
3) ΦΕΚ πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης νομικού προσώπου 
4) Πρακτικό Δ.Σ συμμετοχής στο διαγωνισμό, με 

εξουσιοδότηση για υπογραφή και υποβολή 
προσφοράς αν δεν υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος 

5) Πιστοποιητικό τροποποιήσεων καταστατικού / μη 
λύσης της εταιρείας, με έκδοση τρείς(3) μήνες πριν 
από την ημερομηνία 
Υποβολής προσφορών 

Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ 1) Καταστατικό με όλες τις τροποποιήσεις 
2) Πιστοποιητικό τροποποιήσεων καταστατικού 
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Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 6 του Ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές 

μπορούν να προσφεύγουν σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση ή διαγωνισμό. 

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 61 του Ν. 4412/2016 (όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4441/2016 Ά 227) η παρούσα πρόσκληση 

που αποστέλλεται προς τους οικονομικούς φορείς για να συμμετάσχουν στη 

διαπραγμάτευση, δεν αναρτάται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016 όπως έχει 

αντικατασταθεί από το άρθρο 2 του ν 4782/21 εξαιρείται της υποχρεωτικής 

εφαρμογής των άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 

79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9, η περίπτωση του άρθρου 32 

λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της 

παραγράφου 2.  

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από τριμελές όργανο, το οποίο έχει 

συγκροτηθεί  από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το αποφαινόμενο 

όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. 

Πληροφορίες επί των όρων της παρούσας πρόσκλησης: 

κ. Παγώνης Διονύσιος τηλ 26713-60954  

κ.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος τηλ. 26710-92999 

Ληξούρι, ……… 

Ο Δήμαρχος Ληξουρίου 

ΠΙΝΑΚΑΣΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
1. Γαλιατσάτος Κων/νος του Σπυρίδωνα 

Ταχ. διεύθυνση: Αγία Θέκλη Παλικής 
Ταχ. κωδικός: 28200 
Τηλέφωνο: 6981894963 
 

2. Μπουρμπούλης Βασίλειος του Θεόδωρου 
Ταχ. διεύθυνση: Ληξούρι 
Ταχ. κωδικός: 28200 
Τηλέφωνο:6977970124 
 

3. Συνοδινός Θεοφάνης του Χαραλάμπους 
Ταχ. διεύθυνση: Σουλλάροι Παλικής 
Ταχ. κωδικός:28200 
Τηλέφωνο:6982298602 
 

4. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ο.Ε 
Ταχ. διεύθυνση: Σουλλάροι Παλικής 
Ταχ. κωδικός: 28200 
Τηλέφωνο: 6947439229 
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5. Τζουγανάτου Τζουγανέλα 
Ταχ. Διευθ. Καμιναράτα Παλικής 

Ταχ. Κωδ. 28200 

            Τηλ.6970916268 

 6. Μαγδαληνός Γεράσιμος του Σπυρίδωνα 
     Ταχ. διεύθυνση: Σουλλάροι Παλικής 

        Ταχ. κωδικός: 28200 
        Τηλέφωνο: 6974807473 
 
7.Μαγδαληνός Διονύσιος του Σπυρίδωνα 

Ταχ. διεύθυνση: Σουλλάροι Παλικής 
   Ταχ. κωδικός: 28200 
   Τηλέφωνο: 6945982958 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, ερωτήσεις και τοποθετήσεις των Συμβούλων.  
Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη : 
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (Φ.Ε.Κ.197/12-10-2020 Α), 
 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
     (θετικές ψήφοι: 4)          

Καταρτίζει τους όρους πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου 

παροχής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας 

αγροτικού οδικού δικτύου (Έκτακτη Ανάγκη Κυκλώνας Ιανός 2020)» με τη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με 

το άρθρο 32 παρ. 2γ (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) και 32Α του Ν.4412/2016 

όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 2 του ν 4782/21. 

Ορίζει ημερομηνία κατάθεσης προσφορών (δικαιολογητικών και οικονομικών) τις 

10 /8/ 2022 και ώρα 15.00 μ.μ. 

Ορίζει ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών των Οικονομικών Φορέων, τις 

12/8/2022 και ώρα 11.00 π.μ. 

Ορίζει επιτροπή με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη συγκέντρωσης και 

αξιολόγησης προσφορών με υπαλλήλους του Δήμου Ληξουρίου αποτελούμενη 

από τους: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1.ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Αν. Προϊστ. Τμ. Προμηθειών  Προϋπολογισμού και 

Λογιστηρίου  ,Δ/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ) (πρόεδρος) 

2.ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Υπάλληλος Τμ. Προμηθειών Προϋπολογισμού 

Λογιστηρίου, Δ/νσης οικ. υπηρεσιών (ΠΕ)  

        3.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,Αν.  Προϊστ. Τμ. Τεχνικών, Η/Μ, 
έργων,Συγκοινωνιών, Κτηματολογίου και Πολιτικής Προστασίας ,Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών (ΠΕ) 
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,  Αν. Προϊστ. Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών (ΠΕ) (αν. πρόεδρος) 

2. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ    Υπάλληλος  ,  Δ/νσης Τεχ. υπηρεσιών ,Τμ. 

Τεχνικών, Η/Μ, έργων, Συγκοινωνιών, Κτηματολογίου και Πολιτικής 

Προστασίας ,Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΤΕ) 

        3.ΤΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,    Υπάλληλος  Τμ. Εσόδων, Περιουσίας και Τοπ.Οικ. 

Αναπτ.,  Δ/νσης οικ.  υπηρεσιών (ΠΕ) 

Εξουσιοδοτεί  τον Δήμαρχο Ληξουρίου κο Γεώργιο Κατσιβέλη για την αποστολή 

προσκλήσεων σε οικονομικούς φορείς για υποβολή προσφορών για την εκτέλεση 

του έργου και την υπογραφή της σύμβασης στους κάτωθι οικονομικούς φορείς: 

1. Γαλιατσάτος Κων/νος Ατομική Επιχείρηση 

2. Κεφαλληνιακές Τεχνικές Κατασκευές Ο.Ε. 

3. Μπουρμπούλης Βασίλειος Ατομική Επιχείρηση 

4. Συνοδινός Θεοφάνης Ατομική Επιχείρηση 

5. Μαγδαληνός Μεμάγγελος  Ατομική Επιχείρηση 

6. Τζουγανάτου Τζουγανέλα Ατομική Επιχείρηση 

7. Μαγδαληνός Διονύσιος Ατομική Επιχείρηση  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 197/2022. 
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα. 

 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                     Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
 

 
Πιστό Αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

Γεώργιος Κατσιβέλης 
Δήμαρχος Ληξουρίου 
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