
 

  
   
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 



 

  
   
  

 

 

 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 
 

Διακηρύσσει 
 

την με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου: 
 
 

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Δ.Κ. ΒΑΡΔΑΣ» 
 
 

Προϋπολογισμού : 74.400,00 Ευρώ (με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : α) των άρθρων 296 & 327 του Ν. 4412/2016 (όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 127 του Ν.4782/2021) και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

 
καλεί 

 
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
ως άνω έργου. 

 
Αριθ. Πρωτ. : 

 
Φορέας  : 

 
Λεχαινά :   7007/ 28 -05 - 2021 

 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – 
ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

ΕΡΓΟ  :  «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Δ.Κ. ΒΑΡΔΑΣ» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / 
ΤΜ. ΜΕΛ. & ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓΩΝ 
 

Πολυτεχνείου 2 – Τ.Κ. 27 053 – ΛΕΧΑΙΝΑ 
Πληρ:  Κορδονούρης  Γ 
Τηλ: 2623 3 60841 
Email: gkordonouris43@gmail.com      

Αρ. Μελ. : 
Χρηματοδότηση  : 

 

28 / 2021 
ΣΑΕ 055 – 2003ΣΕ05500005 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ & 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ & 
Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» 

 Προϋπολογισμός  : 74.400,00€  (με ΦΠΑ) 
 Υπάρχουσα πίστωση  : 74.400,00€  (με ΦΠΑ) 
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Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 
 

1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: ο Δήμος ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ  
 

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ο Δήμος ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ  
 

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ ή το 
Δημοτικό Συμβούλιο κατά περίπτωση. 

 
Οδός  : Πολυτεχνείου 2 
Ταχ.Κωδ. : 27053 
Τηλ. : 262133-60831,41 
Telefax : 2623360830 
E-mail : gkordonouris43@gmail.com  

 
προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα 
ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του 
έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν.   

 
1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΛ. & ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 
(Πολυτεχνείου 2, Τ.Κ. 27 053 Λεχαινά). 

 
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ την 17 / 06 / 
2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών). Λαμβάνοντας 
υπόψη το άρθρο 125, παραγρ. 1, 2 & 3, του Ν. 4412/2016, το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, δηλαδή οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν ενιαία έκπτωση 
στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%). 
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 281 και ειδικά την παρ. 2 περίπτωση κγ. 
Τέλος οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν ολογράφως και αριθμητικώς την οικονομική 
προσφορά σε μορφότυπο ο οποίος διατίθεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 
 
Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  
 
2.1 Τα τεύχη δημοπράτησης και το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους 

διαγωνιζόμενους, διατίθενται  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, οδός 
Πολυτεχνείου 2, Τ.Κ. 27 053 Λεχαινά, Πληροφορίες: Κορδονούρης Γ. – Τσουραπάς Γ., τηλ: 
26233-60831/60841, e-mail: gkordonouris43@gmail.com. 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με το 
άρθρο 331, παραγρ. 1γ του Ν. 4412/2016, δηλαδή δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ,  από την αναθέτουσα αρχή που 
διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και την  09 / 06 / 2021.  
Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν την αναπαραγωγή τους με δική 
τους δαπάνη και επιμέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 281, παραγρ. 4 του Ν. 4412/2016.   

  
 
 
Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στο διαγωνισμό – Τρόπος 

υποβολής φακέλου προσφοράς 
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3.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

: 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 
αυτών σύμφωνα με το άρθρο 255 παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποία ασκούν 
επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 254 του Ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση 
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η 
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων  διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό 

πρόσωπο. 
 
 3.2        Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής αναφέρεται στην 

παραγρ. 4 του άρθρου 96 του Ν. 4412/2016.  
3.2.1.  Μπορεί να υποβληθεί επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο 

πρωτόκολλο του Δήμου, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού δηλαδή την 16 / 06 / 2021 και ώρα 14:00 μ.μ. ή να την καταθέσουν ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής την 17 / 06 / 2021και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο 

3.2.2  Προσφορές εκπρόθεσμες, άρθρο 96, παραγρ. 5 του Ν. 4412/2016, για οποιοδήποτε 
λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη 
παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσμως υποβάλλοντα τεκμαίρεται ως αποδοχή 
του αποκλεισμού και παραίτηση από το δικαίωμα δικαστικής αμφισβήτησης της πράξης της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 

3.2.3  Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 
ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς 
παραλαμβάνεται και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό 
της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η 
προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.  

 Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού θεωρεί ότι  
η προσφορά είναι απαράδεκτη.   

 
 
Άρθρο 4 : Εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό – Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης 
 
4.1           Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 302, παραγρ. 1α. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
ορίζεται στους έξι (06) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 281, παραγρ. 2 & άρθρο 97 
παραγρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

  
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με 
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο 
Φ.Π.Α. (άρθρο 302 του Ν.4412/16), και θα ισχύει για δεκατρείς (13) μήνες. 

 
 
Άρθρο 5 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
5.1          Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσουν οι διαγωνιζόμενοι σε σφραγισμένο 

φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής», είναι  αυτά που αναφέρονται στα 
άρθρα 92 (όπως η παρ. 2 του άρθρου 92 τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του 
Ν.4782/2021) & 93 του ν. 4412/2016, αναλυτικότερα :  
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 Πιστοποιητικό ή βεβαίωση εγγραφής στα οικεία επιμελητήρια ή επαγγελματικές οργανώσεις 
και αν πρόκειται για είδος που εισάγεται από το εξωτερικό, αποδεικτικά έγγραφα των 
αντιπροσωπευμένων εργοστασίων της αλλοδαπής 

                 α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (άρθρο 79 παρ.4 Ν.4412/2016, 
η υπ’ αριθ.158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 3698/16.11.2016 τεύχος Β') απόφαση της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)., 

                  β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία: 1. αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο 
συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (180 ημέρες) 2. δηλώνεται ότι η 
προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, με τα 
παραρτήματά της, της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 3. δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή 
και ακριβή 

                  γ) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου Νομικού 
προσώπου και δ) Παραστατικά εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 
αντιπροσώπους, 

                  ε) Ασφαλιστική Ενημερότητα, 
                  στ) Φορολογική Ενημερότητα. 
5.2         Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει 

τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 28/2021 μελέτη 
(άρθρο 94 του Ν.4412/16). 

5.3        Η οικονομική προσφορά κατατίθεται σε ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σύμφωνα με το άρθρο 95 & άρθρο 125 του Ν. 4412/2016. 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ με συμπλήρωση από τους 
συμμετέχοντες σε έντυπο που δίδεται από την Υπηρεσία. 

 
 
Άρθρο 6 : Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες 
συμβάσεις έργων 
 
6.1              Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών περιγράφεται στο άρθρο 100 του Ν. 4412/20. Κατά 

της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της διαδικασίας χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το 
άρθρο  127 του Ν. 4412/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
Άρθρο 7 :  Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης  
 
                Η Πρόσκληση διενεργείται σύμφωνα με άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 8 : Προθεσμία – Χρηματοδότηση υπηρεσίας 
 
               Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται στους ΤΕΣΣΕΡΙΣ (04) ΜΗΝΕΣ.  
               Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΕ 055. 
 
 
Άρθρο 9 : Τόπος εκτέλεσης 
 
9.1 Νομός Ηλείας , Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Κοινότητα Βάρδας 
 
9.2 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της εργασίας  
 Με την παρούσα μελέτη θα εκτελεσθούν εργασίες κατασκευής νέου αγωγού αποχέτευσης 

όμβριων υδάτων, συνολικού μήκους ~ 600m, διατομής Φ800mm, ο οποίος θα αποχετεύει το 
δυτικό τμήμα της Κοινότητας Βάρδας 
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Άρθρο 10 : Διάφορες Ρυθμίσεις 
 
 
10.1  Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου (έγκριση όρων διακήρυξης), 

αποφασίστηκε με την αριθμ. :  28/2021  Απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης. 
 
  
10.2 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. 
 Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 
 
 
10.3     Επίσης αναφέρεται ότι ισχύει το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016,  για θέματα       

τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες. 
 
   
10.4     Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη, εφαρμόζεται ότι προβλέπεται στο Ν. 

4412/2016. 
 
 
 
 

 
Λεχαινά, 28  / 05  / 2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Συντάξας 

 
 
 

ΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας  

 
 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ 
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Α΄ 

 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την αριθμό . . . . . . . . . . . . . . . . απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής / Δ.Σ. Φορέα 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 

 
 

ΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 


