
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
 (NUTS: EL623 Ithaki, Kefallinia) 

1. Ο Δήμος Ληξουρίου προκηρύσσει ανοιχτό
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάθεση του έργου
(CPV: 45233120-6, 45233142-6) με συνολικό 

2. Αντικείμενο της υπ’ αριθ. 17/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι 
αγροτικού οδικού δικτύου του Δήμου Ληξουρίου με άμεσο αποτέλεσμα την οδική ασφάλεια και ασφαλή μετακίνηση των 
πολιτών και αγαθών. Mε τις προτεινόμενες εργασίες δεν θα μεταβληθούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού. Κατά τα 
λοιπά, όπως αναπτύσσονται στη τεχνική έκθεση και τα λοιπά τεύχη της μελέτης. 

3. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 
της σύμβασης. 

4. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρον
ηλεκτρονική πύλη www.promitheus.gov.gr, καθώς
ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να λάβουν γνώση του συνόλου των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και κατόπιν συνεννόησης να αναλαμβάνουν με
αναπαραγωγή τους.  

5. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
10:00 π.μ. ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

6. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με προσφορά 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά το 

7. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

8. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.  

9. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούν
«ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» σύμφωνα με τα άρθρα 22Γ. & 22.Δ. της διακήρυξης του έργου 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος 
I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

10. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
είναι δώδεκα (15) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών

11. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των 
οικισμών» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάπτυξη της υπαίθρου
Ψ7ΠΗ46ΜΤΛ6-210) Απόφαση Ένταξης. Το έργο έχει ενταχτεί στο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου με Κ.Α.Ε 64.7333.03.

12. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο
13. Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται 

diavgeia.gov.gr. 
14. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από 

 
 

 

 

  

 Ληξούρι, 6-9-2022
Αρ. Πρωτ. : 6784
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 

για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
συνολικό προϋπολογισμό 3.225.806,46 € (χωρίς το ΦΠΑ 24%)

/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι εργασιες συντήρησης και επισκευής του 
αγροτικού οδικού δικτύου του Δήμου Ληξουρίου με άμεσο αποτέλεσμα την οδική ασφάλεια και ασφαλή μετακίνηση των 

Mε τις προτεινόμενες εργασίες δεν θα μεταβληθούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού. Κατά τα 
οιπά, όπως αναπτύσσονται στη τεχνική έκθεση και τα λοιπά τεύχη της μελέτης.  

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα κύρια έγγραφα της σύμβασης
πύλη www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής

ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να λάβουν γνώση του συνόλου των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Ληξουρίου (κος Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος 2671092999,

ώρες και κατόπιν συνεννόησης να αναλαμβάνουν με δαπάνη και επιμέλει

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 04/10
ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η

ριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με προσφορά 
κατά το άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/16.  

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούν

σύμφωνα με τα άρθρα 22Γ. & 22.Δ. της διακήρυξης του έργου και που είναι εγκατεστημένα:

μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος 

) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των 
οικισμών» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» σύμφωνα με την αριθ. 17369/2021/7

210) Απόφαση Ένταξης. Το έργο έχει ενταχτεί στο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου με Κ.Α.Ε 64.7333.03.
ροβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” 

θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ληξουρίου

Ληξούρι, 6-9-
Ο  Δήμαρχος Ληξουρίου

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ

2022 
6784 

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:  191805 

μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ», 

ΦΠΑ 24%).  
συντήρησης και επισκευής του 

αγροτικού οδικού δικτύου του Δήμου Ληξουρίου με άμεσο αποτέλεσμα την οδική ασφάλεια και ασφαλή μετακίνηση των 
Mε τις προτεινόμενες εργασίες δεν θα μεταβληθούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού. Κατά τα 

από την ημερομηνία υπογραφής 

ική πρόσβαση στα κύρια έγγραφα της σύμβασης στην 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: www.dimos-lixouriou.gr. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να λάβουν γνώση του συνόλου των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Διεύθυνσης 
92999, e-mail: program@lix.gov.gr) 

δαπάνη και επιμέλεια τους την 

04/10/2022, ημέρα Τριτη  και ώρα 
ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 11/10/2022, ημέρα 

ριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με προσφορά 

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας 
και που είναι εγκατεστημένα: 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος 

) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

επιστολής ύψους 64.516,00 € και να ισχύει 
. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των 

ροτική Οδοποιία» σύμφωνα με την αριθ. 17369/2021/7-4-2022 (ΑΔΑ: 
210) Απόφαση Ένταξης. Το έργο έχει ενταχτεί στο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου με Κ.Α.Ε 64.7333.03. 

και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” 

Ληξουρίου.  

-2022 
Ληξουρίου 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ 
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