
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ   
ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ 
ΓΖΜΟ  ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ – ΚΤΛΛΖΝΖ 
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΣΜΖΜΑ ΜΔΛ. & ΔΠΗΒΛ. ΔΡΓΧΝ   

ΦΟΡΔΑ : 
ΓΖΜΟ ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ - 
ΚΤΛΛΖΝΖ 

Σαρ. Γηεχζπλζε: Πνιπηερλείνπ 2 
Σαρ. Κψδηθαο:  27 053 Λεραηλά 
Σει.: 26233-60838/60831 
e-mail:tsurapas@andravida-killini.gr  

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ , 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ , ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ 

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΔΓΑΣΡΧΝ ΓΗΑ 
ΣΖΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ Ή ΚΑΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΧΝ ΣΑΔΧΝ ΣΟΤ 
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ-
ΚΤΛΛΖΝΖ» 

 

ΥΡΖΜ/ΣΖΖ : 
ΠΓΔ ΤΠΔ ΑΔ 055 
2017Δ05500010-ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ-
ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ : 50.150,00 €  με Φ.Π.Α. 

                                                             Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ :    6394 /19-05-2021 
             Ζμεπ./Απ. ππωη.             :    9065/9-7-2021 
 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
 

Ο Γήκνο Αλδξαβίδαο - Κπιιήλεο  Ννκνχ Ηιείαο  πξνθεξχζζεη πλνπηηθφ κεηνδνηηθφ 
δηαγσληζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο : «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ , 
ΚΑΣΑΚΔΤΗ , ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΔΓΑΣΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 
Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ ΣΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 
ΑΝΓΡΑΒΙΓΑ-ΚΤΛΛΗΝΗ»,  κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 
ηε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά επί ηεο πξνβιεπφκελεο ηηκήο αλά 
κνλάδα  (άπθπο 95, παπαγπ. 5β ηος Ν. 4412/2016 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηο άπθπο 
37 ηος ν. 4782/2021), κε ειεχζεξε ζπκπιήξσζε αλνηρηνχ ηηκνινγίνπ αλά κνλάδα ζηελ 
ζειίδα πξνυπνινγηζκνχ ησλ κε αξηζ. πξση. : 6394 /19-05-2021 Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 
Σν θξηηήξην επηινγήο ηνπ αλαδφρνπ είλαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο :  

 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηηρ ππομήθειαρ 
αλέξρεηαη ζε 50.150,00 € και αναλύεηαι : 

 

Γαπάνη ππομήθειαρ 40.443,55 

ηπογγςλ. 0,00 

ΦΠΑ (24%) 9.706,45 

 

Πεπιγπαθή και οςζιώδη σαπακηηπιζηικά ηηρ επγαζίαρ 
 
Με ηηο ζπληαρζείζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ν Γήκνο ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα 
ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζηάζεσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 
επηβαηηθνχ θνηλνχ ηνπ Γήκνπ Αλδξαβίδαο – Κπιιήλεο. 
 
1.Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηο Γημοηικό καηάζηημα Λεσαινών, (έδξα Γήκνπ) 

δηεχζπλζε : Πολςηεσνείος 2 , Σ.Κ. 27 053 - ΛΔΥΑΗΝΑ ,ηελ Παπαζκεςή 

23/7/2021,ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ , ε νπνία ζα ζπλεδξηάζεη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ , 2νο φξνθνο. 
 
Ώξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε 9.30΄ πμ, κε ψξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ 
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πξνζθνξψλ ζηηο  10.00΄ πμ. 
 
2. ηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί :  

 
Φςζικά ππόζωπα, νομικά ππόζωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ςνεηαιπιζμοί & 
Δνώζειρ Οικονομικών Φοπέων πος ςποβάλλοςν κοινή πποζθοπά, ηα νπνία 
είλαη εγθαηεζηεκέλα α) ζε θξάηνο – κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, β) ζε θξάηνο 
– κέινο ηνπ επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ ρψξνπ (ΔΟΥ) ζε άιιε ρψξα ησλ 
πεξηπηψζεσλ γ & δ ηηρ παπαγπ. 1 ηος άπθπος 25 ηος Ν. 4412/2016. Δπίζεο ζα 
πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο/νη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 
κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο – κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπο, γηα ηελ άζθεζε ηνπ 
επαγγέικαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, 
πξνζθνκίδνληαο αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ. 

 
3.  Ζ ππομήθεια, ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ΠΓΔ ΤΠΔ ΑΔ 055  

2017Δ05500010-  ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ-ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΔΟΓΑ 
 
4. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηηρ ππομήθειαρ νξίδεηαη ζηοςρ ΠΔΝΣΔ (05) 

ΜΖΝΔ.  
                  Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζηοςρ πένηε (05) μήνερ), 

ζχκθσλα με ηο άπθπο 16, παπαγπ. 2.ιζη & άπθπο 39 παπαγπ. 4  ν. 
4782/2021.  

 
     Δάλ ν δηαγσληζκφο δελ δηεμαρζεί ηελ παξαπάλσ αλαθεξφκελε εκεξνκελία , γηα 

ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή κέρξη ηελ εκέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί θακία 
πξνζθνξά, ηόηε ο διαγωνιζμόρ μεηαηίθεηαι ζε οποιαδήποηε άλλη ημέπα, 
με απόθαζη ηηρ Α.Α., η οποία κοινοποιείηαι εγγπάθωρ πένηε (05) 
ηοςλάσιζηον επγάζιμερ ημέπερ ππιν ηην νέα ημεπομηνία ζε όζοςρ 
οικονομικούρ θοπείρ έλαβαν ηα έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ και αναπηάηαι, 
καηά πεπίπηωζη ζηην ΔΔΔΔ, ζηο ΚΖΜΓΖ και ζηην ιζηοζελίδα ηηρ Α.Α., 
εθόζον διαθέηει. Καηά ηα ινηπά, ηζρχεη φηη πξνβιέπεηαη ζηο άπθπο 98, 
παπαγπ. 1α. 

  Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ 
δηαγσληζκνχ (Γηαθήξπμε, πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ,  θ.ι.π.), καθώρ και ηο 
Ένηςπο ηηρ Οικονομικήρ Πποζθοπάρ, απφ ηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 
Τπεξεζηψλ  ηνπ Γήκνπ Αλδξαβίδαο-Κπιιήλεο, Πνιπηερλείνπ 2, Σ.Κ. 27 053 - 
Λεραηλά. Σα ζηνηρεία απηά ρνξεγνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο ζχκθσλα με ηο άπθπο 43, παπαγπ. 19γ ηος Ν. 4605/2019, δειαδή 
δέκα (10) ημέπερ από ηην ημεπομηνία δημοζίεςζηρ ηηρ πποκήπςξηρ ζηο 
ΚΖΜΓΖ. 

Πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα 26233-60838,2623360860,e-mail: 

kontari@andravida-killini.gr, αξκφδηνη ππάιιεινη γηα επηθνηλσλία  Κ. Πανηήρ, Π. 

Κονηάπη.  

     5. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηην Οικονομική Δπιηποπή 

ηνπ    Γήκνπ Αλδξαβίδαο - Κπιιήλεο. 

Λεσαινά  9/7/2021 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ  

 

ΗΧΑΝΝΖ ΛΔΝΣΕΑ 
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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ (ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ) ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ , ΚΑΣΑΚΔΤΖ , ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 
ΣΔΓΑΣΡΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ Ή ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΩΝ ΣΑΔΩΝ ΣΟΤ 

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ-ΚΤΛΛΖΝΖ» 
 

 
Έρνληαο ππφςε: 

 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4782/2021 άξζξν 141 παξ 2 
 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4412/2016 «Δεκφζηεο ζπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)», 
 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν 3463/2006, «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Δήκσλ & 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΗΛΔΙΑ  
ΓΗΜΟ ΑΝΓΡΑΒΙΓΑ – ΚΤΛΛΗΝΗ 
Σαρ. Δ/λζε : Πνιπηερλείνπ 2 
Σαρ. Κψδ.  : 27053 
Σειεθ.       : 26233-60838-60831 
e-mail: tsurapas@andravida-killini.gr 
 

Λεραηλά,   9/7/2021 
Αξ. Πξση: 9065 
 
 
 
 
 
ΣΗΣΛΟ: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ , ΚΑΣΑΚΔΤΖ , 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΔΓΑΣΡΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ Ή ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΩΝ ΣΑΔΩΝ ΣΟΤ 
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ-
ΚΤΛΛΖΝΖ» 
 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΔΕ ΤΠΕ ΑΕ 055 2017Ε05500010-
ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ-ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 50.150,00€ 
Κ.Α: 64.7135.002 

                                                                                         

mailto:tsurapas@andravida-killini.gr
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Κνηλνηήησλ»,  
 

4. Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο απη/ζεο θαη ηεο Απνθ. Δηνίθεζεο – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ», 

 
5. Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 
6. Σνλ Ν. 3861/2010 «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ & 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
*Πξφγξακκα Δηαχγεηα* θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 
7. Σν άξζξν 4 ηεο ΚΤΑ Π1/2380/2012 (ΦΔΚ 3400 Β΄ /20-12-2012) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ 

ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Δεκνζίσλ 
πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & 
Δηθηχσλ», 

 
8. Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο Δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΕΕ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
 

 
9. Σηο κε αξηζ. Πξση. : 6394 /19-05-2021  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Δ/λζεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο/Σκ. Μει. & Επίβι. Έξγσλ ηνπ Δήκνπ,  
 

10. Σελ   ππ’ αξηζ. :9028/2021 απφθαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ πεξί αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη 
δηάζεζεο ηεο πίζησζεο, πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο,  

 
11. Σελ   ππ’ αξηζ. : 278/2021 απφθαζε ηεο Ο.Ε. πεξί έγθξηζεο  ησλ Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

θαη ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο 
  

ΓΙΑΚΗΡΤΔΙ 

 

 

πλνπηηθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 
ηε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, χζηεξα απφ 
εμαθξίβσζε ζπκθσλίαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθηέιεζε 
ηεο πξνκήζεηαο: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ , ΚΑΣΑΚΔΤΖ , ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ 
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΔΓΑΣΡΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ Ή ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΩΝ ΣΑΔΩΝ 
ΣΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ-ΚΤΛΛΖΝΖ», πξνυπνινγηζκνχ 
δαπάλεο 50.150,00 € επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) , κε εμαζθαιηζκέλε πίζησζε ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ θαη ειεχζεξε παξάδνζε ζηνλ Γήκν Αλδξαβίδαο Κπιιήλεο. 
 

 

 
 
Άξζξν 1 : 
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Πεξηγξαθή πξνκήζεηαο 

 

Σν αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηε ζειίδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ & 
ηεο Σερληθήο Έθζεζεο ησλ κε αξηζ. Πξση. : 6394/19-05-2021  Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ πνπ 
ζπληάρζεθαλ απφ ην Σκήκα Μειεηψλ & Δπίβιεςεο Έξγσλ ηνπ Γήκνπ ε νπνία απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
 
Άξζξν 2 : 
 
Σξφπνο, ηφπνο θαη ρξφλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα Λεραηλψλ, (έδξα Δήκνπ) δηεχζπλζε : 

Πνιπηερλείνπ 2 , Σ.Κ. 27 053 - ΛΔΥΑΗΝΑ ,ηελ Παξαζθεπή 23/7/2021,ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο 

δηελέξγεηαο δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ , ε νπνία ζα ζπλεδξηάζεη ζηελ αίζνπζα 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ , 2νο φξνθνο. 
 
Ώξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε 9.30΄ πκ, κε ψξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζηηο  
10.00΄ πκ. 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ Δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ζηνλ 
Δήκν ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 23/7/2021,εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10.00΄π.κ. ,  σο εμήο: 
 
Α) Με απηνπξφζσπε παξνπζία ή κε λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο, ελψπηνλ ηεο Επηηξνπήο 

Δηαγσληζκνχ, αλαιπηηθφηεξα:  

 
 ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ν ίδηνο,  

 ζε πεξίπησζε Ο.Δ. ή Δ.Δ. ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Οηθ. Φνξέα ή εμνπζηνδνηεκέλνο 

νκφξξπζκνο εηαίξνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα,  

 ζε πεξίπησζε Δ.Π.Δ. ν εμνπζηνδνηεκέλνο επί ηνχησ δηαρεηξηζηήο,  

 ζε πεξίπησζε Α.Δ. ην εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηνπ Δ..,  

 ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ είηε α) ν θνηλφο 

εθπξφζσπνο (πνπ πξέπεη λα είλαη έλαο εθ ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ, δηνξηζκέλνο κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην) ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, είηε β) 

φινη νη θνηλνπξαθηνχληεο καδί, ν θαζέλαο εθπξνζσπνχκελνο ή αληηπξνζσπεπφκελνο 

θαηά ηα παξαπάλσ, 

 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 

παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ έλσζε. ην ΣΕΤΔ πνπ ππνβάιιεη ε έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνζδηνξίδεηαη ε 

έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

 ε θάζε άιιε πεξίπησζε ε ππνρξέσζε αθνξά ηνπο θνξείο πνπ ηελ απνηεινχλ θαηά ηελ 

έλλνηα ησλ παξαπάλσ. 

Απαγνξεχεηαη ε εθπξνζψπεζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ  δηαγσληδνκέλσλ απφ ην ίδην  

θπζηθφ πξφζσπν. 

ΑΔΑ: ΨΥΒΑΩΨΓ-ΘΔ8





4                                                                                           

 

 
Β) Σαρπδξνκηθψο κε απφδεημε ζηελ θαησηέξσ δηεχζπλζε : 

«Γήκνο Αλδξαβίδαο Κπιιήλεο, Πνιπηερλείνπ 2 – Σ.Κ. 27 053 – ΛΔΥΑΗΝΑ» 

 

Γ) Καηάζεζε ζην πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο. 

 

«Γήκνο Αλδξαβίδαο Κπιιήλεο, Πνιπηερλείνπ 2 – Σ.Κ. 27 053 – ΛΔΥΑΗΝΑ» 

 
Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ, πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ ζειίδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ζπληαρζέλησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 
Πξνζθνξά γηα κέξνο κφλν ησλ δεκνπξαηνχκελσλ εηδψλ δελ ζα γίλεηαη δεθηή. 
 
Αλ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα, ε 

απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, 

κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Α.Α. Η απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο, ηξεηο (3) 

ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε φζνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο έιαβαλ 

ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θαη αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΔΗ. Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ 

θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, 

εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ. 
 

 

Άξζξν 3 : 
 

Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο  

 

ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ, θπζηθά πξφζσπα, λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή 

αιινδαπά, πλεηαηξηζκνί θαη Ελψζεηο Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα 

νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα α) ζε θξάηνο – κέινο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, β) ζε θξάηνο – κέινο 

ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΕΟΥ) ή γ) ζε άιιε ρψξα ησλ πεξηπηψζεσλ γ & δ ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν 4412/2016. 

 

Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ζε έλα θαη κφλν δηαγσληδφκελν ζρήκα 

είηε σο κεκνλσκέλε επηρείξεζε είηε σο κέινο αληίζηνηρεο έλσζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα 

απνθιείνληαη απφ ηελ δηαδηθαζία φινη νη δηαγσληδφκελνη, ζηε ζχλζεζε ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ην 

απηφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Οη Ελψζεηο Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην 

έλα θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα 

ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 4 : 

ηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνχ 

 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 
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4412/2016 γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

α) ε παξνχζα δηαθήξπμε, 

β) Δσρωπαϊκό Δνιαίο Έγγραφο ύμβασης (ΔΔΔ), Άξζξν 27 ν. 4782/2021 

γ) Η ηερληθή πεξηγξαθή-πξνδηαγξαθέο. 

δ) ηηκνιφγην –πξνυπνινγηζκφο κειέηεο 

ε) Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

ζη) ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή επί φισλ ησλ αλσηέξσ 

 

Άξζξν 5 :  

Γιψζζα ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ 

1. Οη πξνζθνξέο θαη πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ Ειιεληθή 

Γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ Ειιεληθή γιψζζα. ηα 

αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 

5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/1984 (Α΄ 188). 

2. Μέξνο ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ & ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο (π.ρ. θπιιάδηα κε 

πιήξε ηερληθά ζηνηρεία ησλ πξνζθεξφκελσλ), κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε μέλε γιψζζα θαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 

επηηξνπή θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. Ωο επίζεκεο κεηαθξάζεηο 

ραξαθηεξίδνληαη νη κεηαθξάζεηο πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ ην Τπνπξγείν Εμσηεξηθψλ, 

θαζψο θαη απηέο πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή απφ εμνπζηνδνηεκέλα πξνο ηνχην 

πξφζσπα.  
 
 
 
Άξζξν 6 : 
 
Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

 

1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο, είηε : (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Επηηξνπή Δηαγσληζκνχ-Επηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ,  (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή,  (γ) κε 

θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο 

ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ 

πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην 

αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 2 ηεο παξνχζαο. Η αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

άθημή ηνπο. Δελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ 

θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 
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2. Οη πξνζθνξέο είλαη έγγξαθεο θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν 

πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 

Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 

Πξνζθνξά ηνπ …………… (ηνηρεία πξνζθέξνληνο Οηθνλνκηθνχ Φνξέα (επσλπκία, νδφο, 

αξηζκφο, Σ.Κ., πφιε, ηειέθσλν, fax θαη e-mail) θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηα 

ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ απηήο), γηα ηελ πξνκήζεηα : «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ , 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ , ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΔΓΑΣΡΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ Ή ΚΑΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΩΝ ΣΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ-

ΚΤΛΛΖΝΖ», κε αλαζέηνπζα αξρή ηνλ ΓΖΜΟ ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ ΚΤΛΛΖΝΖ. 

 

3. ηνλ αλσηέξσ ζθξαγηζκέλν θάθειν πξνζθνξάο ζα εκπεξηέρνληαη ηα αθφινπζα: 

α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο». 

β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά-Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα Σερληθά ζηνηρεία (ραξαθηεξηζηηθά) ηεο πξνζθνξάο. 

γ) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο 

πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 

Οη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

 

4. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη 

ζηελ Επηηξνπή Δηαγσληζκνχ - Επηηξνπή Αμηνιφγεζεο. 

 

5. Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Επηηξνπή Δηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη 

ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή 

ηεο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο. 

 

6. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

 

7. Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά θαη 

ζηνηρεία : 

 

(α) Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα 
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πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 

 

1) Εγγπεηηθή Επηζηνιή πκκεηνρήο, δελ απαηηείηαη ιακβάλνληαο ππφςε ην άξζξν 75 παξαγξ. 

1α,   

 

2) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), Άξζξν 27 λ. 4782/2021 
 

3) ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

 

4) Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, (λα έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο φζν θαη 

ηεο λνκνζεζίαο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, θαη ζα αλαγξάθεη αλαιπηηθά ηνπο αζθαιηζηηθνχο 

θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα θαηαβνιή εηζθνξψλ), 

  

5) Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα, (λα έρεη εθπιεξψζεη ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ή ηεο λνκνζεζίαο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο). 

 

Η ππνρξέσζε γηα Αζθαιηζηηθή θαη Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα αθνξά : 

- Φπζηθά πξφζσπα (γηα αηνκηθά επηρεηξήζεηο), 

- ε πεξίπησζε Ο.Δ. & Δ.Δ. , ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα ή ηνλ 

εμνπζηνδνηεκέλν εηαίξν ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα , 

- ε πεξίπησζε Δ.Π.Δ. , ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν δηαρεηξηζηή/ζηέο, 

- ε πεξίπησζε Α.Δ. , ηνλ Δηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Δ/θνχ 

πκβνπιίνπ, 

- ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο, φινπο ηνπο θνηλνπξαθηνχληεο, 

- Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 

αλσηέξσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έλσζε.  

 

6) Να είλαη  εγγεγξακκέλνο/νη  ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη 

ζην θξάηνο – κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο,  γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, πξνζθνκίδνληαο αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ, 

 

7) Τπεχζπλε Δήισζε ηνπ Ν.1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη, απνδέρνληαη πιήξσο θαη 
αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ κε αξηζ. πξση. : 6394/19-
05-2021  Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπ ΓΖΜΟΤ ΑΝΓΡΑΒΗΓΑ ΚΤΛΛΖΝΖ. 

 

(β) Ο θάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο» πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο, σο αθνινχζσο: 

Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ/ψλ , ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 
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αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηε ζειίδα «Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο Πξνκήζεηαο» ησλ κε αξηζ. 

πξση. : 6394/19-05-2021  Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηελ Δ/λζε Σερληθήο 

Τπεξεζίαο/Σκ. Μει. & Επίβι. Έξγσλ ηνπ Δήκνπ καο, 

(γ) Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα 

(ζε έληππν ηεο ππεξεζίαο), ζθξαγηζκέλν θαη ππνγεγξακκέλν (αλά θχιιν) απφ ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.   

Οη πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ ζην δηαγσληζκφ ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα  ΣΔΑΡΩΝ  (04) κελψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν , απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

Δελ γίλνληαη δεθηέο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ,  ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, φπσο επίζεο θαη 

πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζε κέξνο ησλ πξνβιεπνκέλσλ πνζνηήησλ. 

Άξζξν 7 : χζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

Η ηηκή ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ, δίλεηαη αλά κνλάδα (ΣΕΜΑΥΙΟ ), ιακβάλνληαο ππφςε ην 
Άξζξν 37 ηνπ Ν. 4782/2021. 
1. . ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ηνπ πιηθνχ 
ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
2. Η πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε επξψ 
3. Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
4. Δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 
5. Δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αληηπξνζθνξψλ, 

6. Η ηηκή ζα είλαη ζηαζεξή ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, νηαδήπνηε άιιε πξνζθνξά (κε 
ζηαζεξή ηηκή, πξνζθνξά αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε), απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπκπιεξψλεηαη ζε έληππν πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Α.Α. 

 
Άξζξν 8 : ΔΓΓΤΖΔΗ 
 
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο  νξίδεηαη ζε πνζνζηφ ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%), επί ηεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη, έσο ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο,  
πνζνηηθήο παξαιαβήο ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ησλ ζπληαρζέλησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη χζηεξα απφ ηελ 
εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Εάλ ζην πξσηφθνιιν 
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παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε , ε παξαπάλσ 
ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε , θαηά πξνβιεπφκελα , ησλ παξαηεξήζεσλ 
θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 
Επεηδή ε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα, αθνξά δηαηξεηφ πιηθφ, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί λα 
απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο ησλ 
αγαζψλ πνπ έρεη παξαδνζεί. Γηα ηελ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο, 
απαηηείηαη γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαγξ. 
11, ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4782/2021, ελψ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη΄ ειάρηζην, 
αλαθέξνληαη ζηελ παξαγξ. 4, ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4782/2021. 
Καηά ηα ινηπά ηζρχεη φηη πξνβιέπεηαη ζην  άξζξν 21, ηνπ Ν. 4782/2021. 
 
 

Άξζξν 9 : ΔΝΣΑΔΗ (κε εθηηκψκελε αμία θάησ απφ 60.000,00 €, ρσξίο ΦΠΑ) 

 

Ελζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο 

δηελέξγεηάο ηνπ σο εμήο :  

  

1. Καηά ηεο Δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ : ζην δήκν Αλδξαβίδαο Κπιιήλεο, κέρξη πέληε 

(05) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Η έλζηαζε 

εμεηάδεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο επηηξνπήο 

αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, 

2. Καηά Πξάμεο ηεο Α.Α. :  ζην δήκν Αλδξαβίδαο Κπιιήλεο, εληφο πξνζεζκίαο πέληε (05) 

εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο Α.Α., εμεηάδεηαη απφ ηελ 

Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ , 

εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ , κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη 

ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

3. Γηα ην απνδεθηφ ηεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, ην παξάβνιν ηνπ Άξζξνπ 55 ηνπ Ν 4782/2021. 

Ελζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο 

ιφγνπο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

Ελζηάζεηο πνπ δελ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζεσξνχληαη σο κε ππνβιεζείζεο. 

 

Άξζξν 10 : Απνζθξάγηζε & αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ θαη αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο (άξζξν 40 

ηνπ Ν. 4782/2021) 

 

1. Η Επηηξνπή Δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ  

πξνζθνξψλ (δεκφζηα, παξνπζία ησλ   πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηαζρφλησλ),  ηελ εκεξνκελία 

θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε, 

2. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 

θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο (εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή ηεο ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο), κνλνγξάθνληαη δε φια ηα αλσηέξσ έγγξαθα αλά θχιιν. Η 

Επηηξνπή Δηαγσληζκνχ θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα 

ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, 
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ην νπνίν κνλνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο. Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη θπιάζζνληαη, 

3. ηε ζπλέρεηα ε Επηηξνπή Δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο Σερληθήο 

Πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη 

πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ Σερληθψλ  Πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο  θαη 

ηελ απνδνρή ή /θαη βαζκνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ κε βάζε ην θξηηήξην 

αλάζεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, 

4. Μεηά απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ θαη αθνινπζεί 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ νη Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο δελ 

απνζθξαγίδνληαη ηελ ίδηα εκέξα, ζηέιλεηαη απφ ηελ Επηηξνπή, Εηδηθή Πξφζθιεζε πνπ 

θαζνξίδεη εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο απηψλ. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ 

απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα, νη θάθεινη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

επηζηξέθνληαη. Όζνη δειψζνπλ φηη ζα αζθήζνπλ έλζηαζε θαηά ηεο δηαδηθαζίαο, ν θάθεινο 

ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θξαηείηαη ζθξαγηζκέλνο, έσο ηελ ππνβνιή θαη εθδίθαζε ή έσο 

φηνπ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ελδίθσλ κέζσλ. Η Επηηξνπή ζηε ζπλέρεηα ζπληάζζεη 

θαη θιείλεη ην πξαθηηθφ, 

5. Όιε ε αλσηέξσ δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεη θαη ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαηά ηελ θξίζε 

ηεο Επηηξνπήο, ην ζπληαρζέλ πξαθηηθφ δηαβηβάδεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, ε νπνία 

εγθξίλεη «ηνλ πξνζσξηλφ κεηνδφηε», θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Ν 4782/2021 

 

Άξζξν 11 : πκπιήξσζε-Απνζαθήληζε πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ  

 
Ιζρχεη, φηη πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 42 ηνπ Ν. 4782/2021. 

 

 

Άξζξν 12 : Πξφζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ 

 

Η Α.Α. εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε 

(πξνζσξηλφο αλάδνρνο), εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο , λα ππνβάιιεη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 

4782/2021, φπσο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα 

ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 22 & 23 ηνπ Ν. 4412/2016, θαζψο θαη γηα 

ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 75 θαη εηδηθφηεξα ηεο παξαγξ. 2 

ηνπ Ν. 4782/2021.. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν , ν νπνίνο 

παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχεη φηη πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 43 ηνπ Ν. 4782/2021. 

 

 

Άξζξν 13 : Υξφλνο ζπλδξνκήο φξσλ ζπκκεηνρήο – Οςηγελείο κεηαβνιέο 
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Λακβάλνληαο ππφςε ην άξζξν 44 ηνπ Ν. 4782/2021,  

1. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, φπσο νξίζηεθαλ 
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θξίλνληαη:α) θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 
ή ηεο πξνζθνξάο, κε ηελ ππνβνιή ηνπ ΕΕΕ,β) θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ 
άξζξνπ 80 θαηγ) θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ πεξ. 
γ’ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105, πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

2. Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο/ππνςήθηνη είραλ 
δειψζεη φηη πιεξνχλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79, πεξί Επξσπατθνχ Εληαίνπ Εγγξάθνπ χκβαζεο, 
κέρξη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, νη πξνζθέξνληεο/ππνςήθηνη νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηί 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζρεηηθά. 

3. ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηελ παξ. 
2, δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσξηλνχ 
αλαδφρνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72, πεξί εγγπήζεσλ.». 

 

 

Άξζξν 14 : Καηαθχξσζε – ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

 

Η απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε Α.Α. δελ ηελ 

θνηλνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ έλλνκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο , ε Α.Α. πξνζθαιεί 

ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ 

νξίδεηαη ζην άξζξν 45, παξαγξ. 4 ηνπ Ν. 4782/2021, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο 

Εηδηθήο Πξφζθιεζεο. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχεη φηη πξνβιέπεηαη   ζην άξζξν 45 ηνπ Ν. 4782/2021. 

 

Άξζξν 15 : Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο 

 

Ιζρχεη φηη πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 46 ηνπ Ν. 4782/2021. 

 

 

Άξζξν 16 : Σξφπνο πιεξσκήο 

 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά  θαη ζχκθσλα κε ηηο 

ηκεκαηηθέο παξαδφζεηο θαη ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο πνπ 

ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχεη φηη πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 102 ηνπ Ν. 4782/2021. 

 

Άξζξν 16 : Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 
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Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ πέληε (5) κελψλ απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο. 

Γηα ηελ παξαιαβή ηζρχνπλ ηα άξζξα 202 &209 φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα ηνπ Ν.4412/2016,  22 

παξ.43 ηνπ Ν.4441/2016, 104 &105 ηνπ Ν. 4782/2021.   
 
Άξζξν 17 - Γεκνζίεπζε 
Ζ παξνχζα δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπηεί ζην ΚΗΜΔΗ ζχκθσλα κε ην άξζξν 142 ηνπ Ν. 

4782/2021. 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο  ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Δήκνπ 

θαη ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ( www.diavgeia.gov.gr), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3861/2010 (ΦΔΚ112/Α/13-7-2010) γηα ηελ «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 

Δηαδίθηπν *Πξφγξακκα Δηαχγεηα*». 

Σέινο, ιακβάλνληαο ππφςε ην άξζξν 377 ηνπ Ν. 4412/2016, πεξίπη. (82), φπσο απηφ 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 18 ηνπ Ν. 4469/2017, ε πεξίιεςε δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζε 

κηα εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα ηεο έδξαο ηνπ λνκνχ.  
 
 
Άξζξν 18 : Λνηπέο Γηαηάμεηο 
Όηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, επηιχεηαη ζχκθσλα κε φηη πξνβιέπεηαη ζην 

Ν.4412/2016 θαη ζην Ν. 4782/2021. 

 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 
 
 
 
 
 

        ΗΩΑΝΝΖ ΛΔΝΣΕΑ

http://www.diavgeia.gov.gr/
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