
            ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΔΑ ΣΟ ΚΗΜΓΗ 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ          Λεπθάδα   19  - 05   - 2022 
ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ                                               Αξηζ. Πξωη. 10783 

ΓΗΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ 
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

Σαρ.Γηεύζπλζε: Αλη.Σδεβειέθε&Τπ.Καηωπόδε                      ΠΡΟ 

Σαρ.Κώδηθαο : 311 00 Λεπθάδα                                      1.  Λεωλίδα-ηέθαλν Γξαθάην 
Σειέθωλν: 26453- 60537-60528                                         Κέλλεληπ 43            
e-mail:texniki@lefkada.gov.gr                                         31 100 ΛΔΤΚΑΓΑ 
 
 

                                             2. Νηθόιαν Πνιίηε 
             ΚΟΝΣΑΡΑΙΝΑ ΛΔΤΚΑΓΑ 
                    

               
                     3. Γ&Ι ΒΛΑΥΟ Ο.Δ. 
             Ι. Γαδή 10 

31 100 ΛΔΤΚΑΓΑ 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ 

Ξ Δήκνο καο ελδηαθέξεηαη λα πξνβεί ζηε απεπζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ: «ΤΝΣΗΡΗΗ-ΔΠΙΚΔΤΗ 

ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΙΩN ΓΗΜΟΤ ΛΔΤΚΑΓΑ» πξνυπνινγηζκνχ 30.500,00€ με το ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηελ 

αξ.244/2021 κειέηε ηεο Σπεξεζίαο καο: 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡ/ΜΟ 

CPV: 45233000-9-ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΑ ΔΡΓΑ 
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Ονζφηεηα 

ηκή 
Μνλάδαο Δαπάλε 

Ξκάδα  ΤΩΛΑΞΣΠΓΘΙΑ  

1 

Εθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ 

ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, 

ζε εδάθε γαηψδε-εκηβξαρψδε 

(ΞΘΙ20.4.1) 

1.1 ΞΘΙ2122 m3 3,00 25,00 
75,00 

2 

Εθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ 

ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, 

ζε εδάθε βξαρψδε, εθηφο απφ 

γξαληηηθά-θξνθαινπαγή 

(ΞΘΙ20.4.2) 

1.2 ΞΘΙ2125 m3 3,00 35,75 
107,25 

3 

Εθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε 

ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, ζε 

εδάθε βξαρψδε, εθηφο απφ 

γξαληηηθά-θξνθαινπαγή, ρσξίο 

ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ 

(ΞΘΙ20.5.2) 

1.3 ΞΘΙ2127 m3 4,50 33,70 
151,65 

4 

Εθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε 

ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, ζε 

εδάθε γαηψδε-εκηβξαρψδε 

(ΞΘΙ20.5.1) 

1.4 ΞΘΙ2124 m3 4,50 10,20 
45,90 





5 

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο 

γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ 

δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ 

(ΞΘΙ20.2) 

1.5 ΞΘΙ2112 m3 10,00 10,00 
100,00 

6 

Ιαζαίξεζε αλσδνκψλ απφ 

αξγνιηζνδνκή ή ιηζνδνκή 

(ΞΘΙ22.2) 

1.6 ΞΘΙ2204 m3 10,00 27,25 
272,50 

7 

Φνξηνεθθφξησζε κε ηα ρέξηα 

πιηθψλ επί ρεηξνθηλήησλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ (ΞΘΙ10.2) 

1.7 ΞΘΙ1103 tn 43,00 7,30 
313,90 

8 
Λεηαθνξά πιηθψλ κε κνλφηξνρν 

(ΞΘΙ10.4) 
1.8 ΞΘΙ1127 T10m 129,00 2,00 

258,00 

9 
Οξνκήζεηα θεπεπηηθνχ ρψκαηνο 

(ΟΠΡΔ7) 
1.9 ΟΠΡ1710 m3 50,00 18,00 

900,00 

Άζξνηζκα νκάδαο   ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ    2.224,20 

Ξκάδα  ΕΤΜΘΙΑ ΕΠΓΑ  

1 

Ρθπξνδέκαηα κηθξψλ έξγσλ, γηα 

θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα 

θαηεγνξίαο C16/20 (ΞΘΙ32.5.4) 

2.1 ΞΘΙ3214 m3 76,86 106,00 
8.147,16 

2 

Δηαδψκαηα (ζελάδ) απφ ειαθξά 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, γξακκηθά 

δηαδψκαηα (ζελάδ) κπαηηθψλ 

ηνίρσλ (ΞΘΙ49.1.2) 

2.2 ΞΘΙ3213 m 9,00 19,70 
177,30 

3 

Αξγνιηζνδνκέο κε 

αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα ησλ 150 

kg ηζηκέληνπ, αξγνιηζνδνκέο κε 

αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα κηαο 

νξαηήο φςεσο (ΞΘΙ42.5.2) 

2.3 ΞΘΙ4206 m3 9,00 67,00 
603,00 

4 

Δηακφξθσζε φςεσλ ιηζνδνκψλ 

ρσξηθνχ ηχπνπ, δηακφξθσζε 

φςεσλ ιηζνδνκψλ αλσκάινπ 

ρσξηθνχ ηχπνπ (ΞΘΙ45.1.1) 

2.4 ΞΘΙ4501 m2 17,00 9,00 
153,00 

5 
Λφξθσζε εμέρνπζαο αθκήο 

αξγνιηζνδνκψλ (ΞΘΙ42.26) 
2.5 ΞΘΙ4226 m 7,10 11,20 

79,52 

6 

Απνθαηάζηαζε ιηζνδνκψλ κε 

αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα ησλ 150 

kg ηζηκέληνπ, αξγνιηζνδνκέο κε 

αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα κηαο 

νξαηήο φςεσο (ΞΘΙΡρεη.42.5.2) 

2.6 ΞΘΙ4206 m3 4,50 67,00 
301,50 

7 

Δηακφξθσζε ηειεηψκαηνο(θαπέιν) 

αξγνιηζνδνκήο κε ζθπξφδεκα. 

(ΞΘΙΡρεη.73.12) 

2.7 ΞΘΙ7312 m 56,00 22,00 
1.232,00 

8 

Ταιχβδηλνη νπιηζκνί 

ζθπξνδέκαηνο, δνκηθά πιέγκαηα 

B500C (ΞΘΙ38.20.3) 

2.8 ΞΘΙ3873 Kgr 758,00 1,01 
765,58 

9 
Νπιφηππνη ρπηψλ 

κηθξνθαηαζθεπψλ (ΞΘΙ38.2) 
2.9 ΞΘΙ3811 m2 66,00 22,50 

1.485,00 

10 
Νπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ 

θαηαζθεπψλ (ΞΘΙ38.3) 

2.1

0 
ΞΘΙ3816 m2 69,00 15,70 

1.083,30 





11 

Ταιχβδηλνη νπιηζκνί 

ζθπξνδέκαηνο, ραιχβδηλνη 

νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C 

(ΞΘΙ38.20.2) 

2.1

1 
ΞΘΙ3873 Kgr 1.050,00 1,07 

1.123,50 

12 

Ιαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε 

κεηαιιηθήο θαγθειφπνξηαο απν 

ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκψλ, 

απινχ ζρεδίνπ απφ επζχγξακκεο 

ξάβδνπο (ΞΘΙΡρεη. 64.1.1) 

2.1

2 
ΞΘΙ6401 ηεκαρ 1,00 750,00 

750,00 

Άζξνηζκα νκάδαο   ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ    15.900,86 

 Αζξνηζκα εξγαζηώλ 18.125,06 

 Γ.Ξ. & Ε.Ε. 18,00 %  3.262,51 

 ύλνιν 21.387,57 

 Απξφβιεπηα  15 % 3.208,14 

 Αλαζεσξήζεηο 1,06 

 Εξγνιαβηθφ αληηθείκελν ρσξίο 

ΦΟΑ 

24.596,77 

 Φ.Ο.Α.   24 % 5.903,23 

 Εξγνιαβηθφ αληηθείκελν κε ΦΟΑ 30.500,00 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

30.500,00 

30.500,00 

 

 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο έρεη εθδνζεί α)ε ππ’ αξηζ. πξση. 
37655/30/12/2021(ΑΔΑΛ:22REQ010097090-ΑΔΑ:618ΘΩΚΘ-Φ2Μ)Απφθαζε Αλάιεςεο  Σπνρξέσζεο 
θαη β)ηε βεβαίσζε ηνπ Αλαπιεξσηή Οξντζηακέλνπ ηεο Δ/λζεο Ξηθνλνκηθψλ Σπεξεζηψλ, επί ηεο 
αλσηέξσ απφθαζεο αλάιεςεο  ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ ζην Ι.Α.45.7336.009 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ.1 

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ο.Δ.80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζην νηθείν Λεηξψν Δεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο 

πίζησζεο κε α/α: Α-1.305/2021,θαζψο θαη ηελ  ππ’ αξηζ. πξση. 4219/17/02/2022(ΑΔΑ:9ΡΜ6ΩΚΘ-
Ξ3Ζ)Απφθαζε Αλάιεςεο  Σπνρξέσζεο θαη β)ηε βεβαίσζε ηνπ Αλαπιεξσηή Οξντζηακέλνπ ηεο Δ/λζεο 
Ξηθνλνκηθψλ Σπεξεζηψλ, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο αλάιεςεο  ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε 
δηαζέζηκνπ πνζνχ ζην Ι.Α.45.7336.009 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022, ηε 
ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ο.Δ.80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζην νηθείν 
Λεηξψν Δεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α: Α-376/2022 

Η αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά απφ 
νηθνλνκηθήο άπνςεο , βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 50 ηνπ 
Μ.4781/2021. 
Παξαθαινύκε λα καο απνζηείιεηε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ην αλωηέξω έξγν κέρξη 
31/05/2022, εκέξα Tξίηε θαη ώξα 15.00κ.κ.  
Οξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Μ.4412/2016, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Μ.4872/2021 (ΦΕΙ Α΄36), παξαθαινχκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά: 
α. απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή Τπεύζπλε δήιωζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε 
πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 73  ηνπ Μ.4412/2016. Ρε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε 
δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ 

πεξίπησζε 79Α ηνπ Μ.4412/2016 θαη αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο 
επζχλεο (Ε.Ο.Ε.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Θ.Ι.Ε.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ξ.Ε. θαη 
Ε.Ε.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Ε.), ηνλ Δηεπζχλνληα Ρχκβνπιν, 
θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Ρπκβνπιίνπ.(άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ Μ.4412/2016, φπσο 
ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 7αγ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Μ.4506/2019). 
Η ππεχζπλε δήισζε γίλεηαη απνδεθηή εθφζνλ έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο 
πξόζθιεζεο (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Μ.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 

ηνπ Μ.4605/2019), 
β. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, γηα θάζε λόκηκε ρξήζε εθηόο είζπξαμεο ρξεκάηωλ θαη 
κεηαβίβαζεο αθηλήηωλ 
γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγωληζκό (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ 
Μ.4412/2016). 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/




δ) Τπεύζπλε δήιωζε φηη ε ζπκκεηνρή δελ δεκηνπξγεί θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά 

ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Μ.4412/2016 . 
ε) Τπεύζπλε δήιωζε φηη δελ έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ θνξέα θπξψζεηο ηνπ νξηδφληηνπ 
απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (άξζξν 74 παξ.4 Μ.4412/2016, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 23 ηνπ Μ.4782/2021)  
ζη) Τπεύζπλε δήιωζε φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο καο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  

δ) πηζηνπνηεηηθό εθπξνζώπεζεο απφ ηελ νηθεία ππεξεζία (Γ.Ε.ΛΗ. θ.ιπ.) ην νπνίν έρεη εθδνζεί έσο 
30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ 
α αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ είλαη ελ ηζρύ θαηά ην ρξόλν 
ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο,  εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί 
έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Μ.4412/2016, φπσο 
πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Μ.4605/2019). 

Λεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν αλαζέησλ θνξέαο εηδνπνηεί εγγξάθσο ή κέζσ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), 
λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη 
ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. α αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά ην 
ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, εθφζνλ 
έρνπλ εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο (άξζξν 80 παξ. 12 ηνπ Μ. 4412/2016 , 

φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ 7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Μ.4605/2019. 
  

      Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΣΔΥΝ.ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

              

    ΠΤΡΙΓΩΝ  ΛΤΓΓΑ 

           

       

 

                                                 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
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