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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

    
                              
Ληξουρι, 11-10-2022  
 
Αριθ. Πρωτ. 7738 

Ταχ.Δ/νση   
     
Πληροφορίες  
Τηλέφωνο     

:   Ν. Μπελογιαννη  
    Ληξουρι – 282 00 
:   Ευ. Αλεξανδρόπουλος      
:   26710 92999                                                                                                                             

 ΠΡΟΣ :  
Πίνακας Αποδεκτών 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Ληξουρίου-τσιμεντοστρωσεις» 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει το ανωτέρω έργο με εκτιμώμενη δαπάνη που αντιστοιχεί στο ποσό των 

56.868,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 30.7323.05  του Δήμου Ληξουρίου έτους 

2022. 

Για την κάλυψη της δαπάνης του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.  941/2022 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 

80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης  

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

 

Έχοντας λάβει υπόψη:  

1) την συνημμένη υπ’ αριθ. 46/2022 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου  και τα 

συνοδευτικά έγγραφα της σύμβασης, τα οποία εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 863/10-10-2022 (ΑΔΑ: 

69ΔΥΦ46ΜΓ3Ξ-ΛΦΕ) Απόφαση Δημάρχου Ληξουρίου  

2) τον  ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),  

3) τον  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 

Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”,  

4) τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,  

5) τον ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,  

6) τον ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 

για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»,  
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7) τον ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,  

8) τον ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών  

επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,  

9) τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,  

10) τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

11) των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 

3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως 

μεταβατικά ισχύουν,  

12) τον ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248),  

13) τον ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”,  

14) τον ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

15) το π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.),  

16) το π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ),  

17) τυ π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

18) την υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες 

Συμβάσεις» (κατά περίπτωση),  

19) την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 

Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44),  

20) την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων,  

21) την με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

(Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια 

απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511),  

22) της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με 

α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική 

Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4),  

23) της με αρ. 166278 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 2813) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν 

στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα»,  

24) την με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης»,  
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25)  την με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607) Έγκριση 

εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια 

Έργα και Μελέτες,  

26)   την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄ 1956) 

«Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 

4412/2016»,  

27)  την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄ 1746) 

«Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων»,  

28)  την με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση Ενημερότητας 

Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων 

δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων»,  

29)  οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο 

των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε 

διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά,  

30) τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) […] και άλλες διατάξεις»,  

31) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων», όπως τροποποιήθηκε από την 

Παρ.1 Άρθρο 40 ΝΟΜΟΣ 4735/2020 με ισχύ την 12/10/2020,  

32) τις διατάξεις του άρθρου 58 “Αρμοδιότητες του δημάρχου” του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.06.2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,  

33)  τις διατάξεις του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 

των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και 

άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία 

34) Την ΑΑΥ 941/2022 (ΑΔΑ: 9ΨΦΞ46ΜΓ3Ξ-ΣΦΠ) με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 56.868,00 

ευρώ  

35) 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. Α1368/8-9-2022 Απόφαση Γενικού Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 610446ΝΠΙΘ-024) 

36) Η αριθ. πρωτ. 172/3-1-2022 (ΑΔΑ: ΨΑ5Ρ46ΜΤΛ6-ΖΕΞ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 

περί « Χρηματοδότηση Δήμων και Περιφερειών της χώρας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και 

καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)» με την οποία χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος 

Ληξουριου με το ποσό των 150.000,00 ευρώ 

37) Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους του Δήμου στον  ΚΑΕ 

30.7323.05 συνολικού ποσού 56.868,00 ευρώ 
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38) Την αριθ. πρωτ. 7699/10-10-.2022 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι η 

ανωτέρω ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/16 όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει δεν 

υπερβαίνει  το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ’ έτος, για ανάθεση 

συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών.. 

39) Την υπ’ αριθ. 214/2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΨΙ46ΜΓ3Ξ-ΗΛ2) Απόφαση Δημάρχου Ληξουρίου περί ορισμού υπαλλήλων 

για την ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών. 

40) το πρωτογενές αίτημα (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 

57654/22.05.2017) που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την 

εκτέλεση του εν λόγω έργου, το οποίο έλαβε αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 

«22REQ011393222 2022-10-10»,  

41) 2. το εγκεκριμένο αίτημα (που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017), για την 

εκτέλεση του εν λόγω έργου, το οποίο έλαβε αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 

«22REQ011393241 2022-10-10»,  

 

 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για το ανωτέρω  έργω η οποία θα πρέπει να έχει κατατεθεί μέσω 

της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ  έως τη Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00 μ.μ.  

Οι προσφορές υπογράφονται για λογαριασμό του οικονομικού φορέα:  

α) από τον ίδιο  (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους οικονομικούς 

φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.  

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 

και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας 

αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

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

υποχρέωση αφορά:  

a. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστές.  

b. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 

ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.  

c. Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή  

d. στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον, κατά περίπτωση, νόμιμο εκπρόσωπο  
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2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.), που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε 

αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, για τον οικονομικό 

φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη.  

3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ (άρθρο 80 παρ.2 του 

Ν.4412/2016) που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 

σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η ασφαλιστική 

ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή 

σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής 

επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας 

και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας.  

4. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης καθώς και ότι 

το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση. Το εν λόγω πιστοποιητικό 

εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.  

5. Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, με το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό του επάγγελμα.  

6. Εργοληπτικό Πτυχίο κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σε ισχύ.  

7. Εκτύπωση, από ΑΑΔΕ, καρτέλα στοιχείων μητρώου επιχείρησης, περί ενεργής κατάστασης  της 

δραστηριότητας της επιχείρησης . 

8. Υπεύθυνη Δήλωση  ότι ο ίδιος δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118, όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 

50 του Ν. 4782/2021 με τον Δήμο Ληξουρίου, για διάστημα δώδεκα  (12) μηνών  πριν την προσφορά ή της 

λήψης της απόφασης  

9. Υπεύθυνη Δήλωση  περί μη επιβολής εις  βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης  του οριζόντιου  

αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021). 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις  γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης  

προσφοράς (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα ως άνω δικαιολογητικά αφορούν όλους τους οικονομικούς φορείς που 

αποτελούν την ένωση.  

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν 

προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021) 

 Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΔΜΗΣ στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Ληξουρίου (www.lixouricity.gr) και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 

(www.tee.gr) και στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής   
Αναθέτουσα αρχή  :  Δήμος Ληξουρίου  
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.):  :  996937703  
Οδός  :  Πάπα Χαρ. Γραικούση, Ληξουρι 
Ταχ. Κωδ.  :  28200  
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Κωδικός ΝUTS  :  3-EL623 
Τηλ.  :  2671360960,961,962 (Γραφείο Πρωτοκόλλου Δήμου Ληξουρίου)   

2671092999 (Γραμματεία Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)  
Γενική Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL)  :  www.lixouricity.gr  
E-mail  :  dimlixouriou@gmail.com  

Πληροφορίες  :  Ευ. Αλεξανδρόπουλος 
Εργοδότης ή Κύριος της μελέτης  :  Δήμος Ληξουρίου 
Φορέας υλοποίησης της μελέτης  :  Δήμος Ληξουρίου 
 

                                                    Ο Δήμαρχος Ληξουρίου 

 

 

                                                    Γεώργιος Κατσιβέλης 

Συννημ.   

Υπ΄αριθ. 46/2022 Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

1.  Α. ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

Λεωφορος Ηρακλειου 266, Ν. Ιωνια, Αττικη, Τηλ. Επικοινωνιας: 2102774231, Email: plateiesae@gmail.com, 

ΑΦΜ: 094282477  Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών 

 

Β. ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΓΟΝΗ, Διγενή 10 Τ.Κ 28200 Ληξούρι Κεφαλλονιάς, Τηλ. Επικοινωνίας: 2671094166,  

6977077297, Email: tergoni@yahoo.gr,  ΑΦΜ: 042947605 ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

 

Γ.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ , Λαγγαδα Τ.Κ. 28100 Αργοστολι Κεφαλλονιας, Τηλ. Επικοινωνιας 2671023490, 

Email: kefaliniakibeton@gmail.com, ΑΦΜ: 026572618, ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

 

2.  

 
 
 
 
 
 
3.             

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, για ανάρτηση στην ιστοσελίδα (άρθρ. 53 παρ. 3 περ. γ’ ν. 4782/2021). 

Αποστέλλεται στο email: meletes@central.tee.gr  

link για παρακολούθηση:  

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/tptee/SERVICES_INFORM_TPTEE/prokhrixeis_meleton  

 

Ιστοσελίδα του Δήμου Ληξουρίου (www.lixouricity.gr) 

 

Κοινοποίηση:  

1 Γραφείο Δημάρχου 

2.  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  

3.  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  
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