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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
«Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών, Αδρανών Υλικών ,Ψυχρής Ασφάλτου και Ξυλείας Δήμου 

Ληξουρίου έτους 2022-2023 » CPV : 44113620-7 ,03419000-0 
Ο Δήμαρχος Ληξουρίου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση 

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια  Οικοδομικών 

Υλικών, αδρανών υλικών ,ψυχρής ασφάλτου και ξυλείας   ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ έτους 2022-2023 », για 

τις ανάγκες του  Δήμου Ληξουρίου με πιστώσεις Φιλόδημος ΙΙ,Δημοτικούς Πόρους & ΣΑΕ 055. 

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 86 του Ν.4412/2016 . Ο συνολικός 

προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 262.000,00€ ευρώ με Φ.Π.Α. 24% 

και 211.290,32 € χωρίς ΦΠΑ 24%. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσοστό 1% της προεκτιμώμενης δαπάνης 

συνολικά και για τις 5 ομάδες  2.112,90 € (δύο χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά),  

ποσό που καλύπτει το 1% της εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού  χωρίς Φ.Π.Α., με βάση τον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό που περιλαμβάνεται στην υπ'αριθμ. 55/2022 μελέτη και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

της διακήρυξης 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η. ΔΗ.Σ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 23η 

Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00:00 μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο για έκαστη ομάδα ή για το σύνολο των 

πέντε(5)ομάδων. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνεταιρισμοί και ενώσεις 

προμηθευτών, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ,σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στο άρθρο 

2.2.1 της οικείας Διακήρυξης . 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης από την επίσημη 

ιστοσελίδα του Δήμου Ληξουρίου (http://www.lixouricity.gr) καθώς επίσης και οποιαδήποτε σχετική 

πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Δήμο Ληξουρίου (πληροφ. Παγώνης Διονύσιος 

τηλ.: 26713-60904,e-mail:dimoslixouriou.dpagonis@gmail.com & Αλεξανδρόπουλος 

Ευάγγελος,τηλ.:26710-92999, email:iris2@otenet.gr) 
 

Ληξούρι  30/12/2022 
O Δήμαρχος Ληξουρίου 

 

 
            Κατσιβέλης Γεώργιος 
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