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ΔΗΜΟ ΛΕΤΚΑΔΑ 
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

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

Σαρ.Κώδηθαο : 311 00 Λεπθάδα                         1.  ππξίδωλα Γνπξδή 
Σειέθωλν: 26453- 60537-60528                             Κνινθνηξώλε 23 
e-mail:texniki@lefkada.gov.gr                                31 100   ΛΕΤΚΑΔΑ 

                2.  ΙΟΝΙΟ ΣΕΥΝΙΚΗ Α.Ε.   
  Καξαβέια & Γαδή 

                    31 100 ΛΕΤΚΑΔΑ 
                     3.  Λεωλίδα- ηέθαλν Δξαθάην 
          Κέλλεληπ 43 

          31 100 ΛΕΤΚΑΔΑ 
                  

ΠΡΟΚΛΗΗ 

Ο Δήκνο καο ελδηαθέξεηαη λα πξνβεί ζηελ απεπζείαο αλάζεζε κέζσ ΕΗΔΗ ηνπ έξγνπ: 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΟΤ & ΚΑΣΟΤ» πξνυπνινγηζκνχ 39.999,99€ 

με το ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηελ αξ.267/2021 κειέηε ηεο Τπεξεζίαο καο: 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡ/ΜΟ 

CPV: 45233120-6-ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
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Ποςότητα 
Σιμή 

Μονάδασ 
Δαπάνη 

Ομάδα  Λοιπά  

1 

Καθαίρεςη ςτοιχείων καταςκευϊν 
από άοπλο ςκυρόδεμα, με χρήςη 
ςυνήθουσ κρουςτικοφ εξοπλιςμοφ 
(ΟΙΚ22.10.1) 

1.1 ΟΙΚ2226 m3 73,30 28,95 
2.122,03 

2 

Εκςκαφή θεμελίων και τάφρων 
χωρίσ τη χρήςη μηχανικϊν μζςων, 
ςε εδάφη γαιϊδη-ημιβραχϊδη 
(ΟΙΚ20.4.1) 

1.2 ΟΙΚ2122 m3 11,00 21,20 
233,20 

3 

Εκςκαφή θεμελίων και τάφρων 
χωρίσ τη χρήςη μηχανικϊν μζςων, 
ςε εδάφη βραχϊδη, εκτόσ από 
γρανιτικά-κροκαλοπαγή (ΟΙΚ20.4.2) 

1.3 ΟΙΚ2125 m3 11,00 32,05 
352,55 

4 

Αργολιθοδομζσ με 
αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα των 150 
kg τςιμζντου, αργολιθοδομζσ με 
αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα μιασ 
ορατήσ όψεωσ (ΟΙΚ42.5.2) 

1.4 ΟΙΚ4206 m3 33,55 67,00 
2.247,85 

5 

Διαμόρφωςη όψεων λιθοδομϊν 
χωρικοφ τφπου, διαμόρφωςη όψεων 
λιθοδομϊν ανωμάλου χωρικοφ 
τφπου (ΟΙΚ45.1.1) 

1.5 ΟΙΚ4501 m2 105,00 9,00 
945,00 

6 
Μόρφωςη εξζχουςασ ακμήσ 
αργολιθοδομϊν (ΟΙΚ42.26) 

1.6 ΟΙΚ4226 m 5,50 11,20 
61,60 
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7 
Μεταλλικζσ εςχάρεσ υδροςυλλογήσ, 
εςχάρεσ υδροςυλλογήσ, από ελατό 
χυτοςίδηρο (ΤΔΡ11.2.4) 

1.7 ΤΔΡ6752 Kgr 400,00 2,90 
1.160,00 

8 
Θαλάςςιεσ  μεταφορζσ ΤΛΙΚΩΝ 
(ΛΙΜΧΕΣ. 2.7) 

1.8 ΛΙΜ1210 m3 130,00 20,00 
2.600,00 

9 
Θαλάςςιεσ  μεταφορζσ ΤΛΙΚΩΝ για 
την νήςο Καςτό (ΛΙΜΧΕΣ. 2.7) 

1.9 ΛΙΜ1210 m3 50,00 60,00 
3.000,00 

10 

Κιγκλιδϊματα από ςιδηροςωλήνεσ 
γαλβανιςμζνουσ, από 
ςιδηροςωλήνεσ γαλβανιςμζνουσ Φ 
1 1/2 " (ΟΙΚ64.16.2) 

1.1
0 

ΟΙΚ6417 m 50,00 14,00 
700,00 

Άθροιςμα ομάδασ   Λοιπά    13.422,23 
Ομάδα  Σεχνικά ζργα  

1 
Ξυλότυποι χυτϊν μικροκαταςκευϊν 
(ΟΙΚ38.2) 

2.1 ΟΙΚ3811 m2 23,40 22,50 
526,50 

2 
Χαλφβδινοι οπλιςμοί ςκυροδζματοσ, 
δομικά πλζγματα B500C 
(ΟΙΚ38.20.3) 

2.2 ΟΙΚ3873 Kgr 1.705,00 1,01 
1.722,05 

3 
Για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα 
κατηγορίασ C16/20 (ΟΙΚ32.1.4) 

2.3 ΟΙΚ3214 m3 90,00 90,00 
8.100,00 

Άθροιςμα ομάδασ   Σεχνικά ζργα    10.348,55 
 Αθροιςμα εργαςιών 23.770,78 
 Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %  4.278,74 
 ύνολο 28.049,52 
 Απρόβλεπτα  15 % 4.207,43 
 Αναθεωρήςεισ 1,11 
 Εργολαβικό αντικείμενο χωρίσ ΦΠΑ 32.258,06 
 Φ.Π.Α.   24 % 7.741,93 
 Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ 39.999,99 
 Απολογιςτικά Φορζα με ΦΠΑ - 

 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 39.999,99 

 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο έρεη εθδνζεί α)ε ππ’ αξηζ. πξση. 
4230/17/02/2022(ΑΔΑΜ:22REQ010096862-ΑΔΑ:9129ΩΛΙ-ΛΝΙ)Απφθαζε Αλάιεςεο  ππνρξέσζεο 
θαη β)ηε βεβαίσζε ηνπ Αλαπιεξσηή Πξντζηακέλνπ ηεο Δ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, επί ηεο 
αλσηέξσ απφθαζεο αλάιεςεο  ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ ζην 
Κ.Α.30.7326.007 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022, ηε ζπλδξνκή ησλ 
πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Δ.80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζην νηθείν Μεηξψν 

Δεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α: Α-386/2022. 
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 
Ν.4781/2021. 

Ηκεξνκελία ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ε 06/06/2022, εκέξα Δεπηέξα θαη ώξα 
15.00 
Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ε 14-06-2022, εκέξα Σξίηε θαη 

ώξα 12.00 
Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 
ηνπ Ν.4872/2021 (ΦΕΚ 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 Ν.4412/2016. ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε 
δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ 
πεξίπησζε 79Α ηνπ Ν.4412/2016 θαη αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο 
επζχλεο (Ε.Π.Ε.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Ε.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Ε. 
θαη Ε.Ε.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Ε.), ηνλ Δηεπζχλνληα 

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/




χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.(άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ 

Ν.4412/2016, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 7αγ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4506/2019). 
Η ππεχζπλε δήισζε γίλεηαη απνδεθηή εθφζνλ έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
παξνύζαο πξόζθιεζεο (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ 
ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.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 

Ν.4412/2016). 
δ) Τπεύζπλε δήιωζε φηη ε ζπκκεηνρή δελ δεκηνπξγεί θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 
θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν.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 Ν.4412/2016, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 23 ηνπ Ν.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.ΜΗ. θ.ιπ.) ην νπνίν έρεη 
εθδνζεί έσο 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ 
Σα 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 Ν.4412/2016, 
φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019). 
Μεηά 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. Σα 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 Ν. 4412/2016 , φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ 7αδ ηνπ 
άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019. 
 
 

      Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΟ ΣΕΥΝ.ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

                                              ΠΤΡΙΔΩΝ  ΛΤΓΔΑ 

 

           

       

 

                                                 

 

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-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-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-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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