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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ» 
 

 
Έχοντας υπόψη: 

 
 

1. Τις διατάξεις του Ν 4782/2021 άρθρο 141 παρ 2 
 

2. Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & 
Κοινοτήτων»,  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ 
Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 2 
Ταχ. Κώδ.  : 27053 
Τηλεφ.       : 26233-60838-60831 
e-mail: tsurapas@andravida-killini.gr 
 

Λεχαινά,   9/7/2021 
Αρ. Πρωτ: 9065 
 
 
 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-
ΚΥΛΛΗΝΗΣ» 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010-
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.150,00€ 
Κ.Α: 64.7135.002 
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4. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτ/σης και της Αποκ. Διοίκησης – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», 
 

5. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,   
 

6. Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων & 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
*Πρόγραμμα Διαύγεια* και άλλες διατάξεις», 

 
7. Το άρθρο 4 της ΚΥΑ Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400 Β΄ /20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & 
Δικτύων», 

 
8. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
 

 
9. Τις με αριθ. Πρωτ. : 6394 /19-05-2021  Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Τεχνικής 

Υπηρεσίας/Τμ. Μελ. & Επίβλ. Έργων του Δήμου,  
 

10. Την   υπ’ αριθ. :9028/2021 απόφαση του Αντιδημάρχου περί ανάληψης υποχρέωσης και 
διάθεσης της πίστωσης, περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας,  

 
11. Την   υπ’ αριθ. : 278/2021 απόφαση της Ο.Ε. περί έγκρισης  των Τεχνικών προδιαγραφών 

και των όρων της Διακήρυξης 
  

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

 
Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης 
τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ύστερα από 
εξακρίβωση συμφωνίας των προσφερομένων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση 
της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμού 
δαπάνης 50.150,00 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) , με εξασφαλισμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό και ελεύθερη παράδοση στον Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης. 
 
 
 
 
Άρθρο 1 : 
 
Περιγραφή προμήθειας 
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Το αντικείμενο της προμήθειας περιγράφεται αναλυτικά στη σελίδα του προϋπολογισμού & 
της Τεχνικής Έκθεσης των με αριθ. Πρωτ. : 6394/19-05-2021  Τεχνικών Προδιαγραφών που 
συντάχθηκαν από το Τμήμα Μελετών & Επίβλεψης Έργων του Δήμου η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. 
 
Άρθρο 2 : 
 
Τρόπος, τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Λεχαινών, (έδρα Δήμου) διεύθυνση : 
Πολυτεχνείου 2 , Τ.Κ. 27 053 - ΛΕΧΑΙΝΑ ,την Παρασκευή 23/7/2021,ενώπιον της επιτροπής 
διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων , η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου , 2ος όροφος. 
 
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30΄ πμ, με ώρα λήξης υποβολής των προσφορών στις  
10.00΄ πμ. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορά στον 
Δήμο το αργότερο μέχρι τις 23/7/2021,ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00΄π.μ. ,  ως εξής: 
 
Α) Με αυτοπρόσωπη παρουσία ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους, ενώπιον της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, αναλυτικότερα:  
 

 σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος,  
 σε περίπτωση Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οικ. Φορέα ή εξουσιοδοτημένος 

ομόρρυθμος εταίρος του Οικονομικού Φορέα,  
 σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής,  
 σε περίπτωση Α.Ε. το εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,  
 Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός 

εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτούντων οικονομικών φορέων, είτε β) 
όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος 
κατά τα παραπάνω, 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση. Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 Σε κάθε άλλη περίπτωση η υποχρέωση αφορά τους φορείς που την αποτελούν κατά την 
έννοια των παραπάνω. 

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων  διαγωνιζομένων από το ίδιο  
φυσικό πρόσωπο. 



4                                                                                           

 

 
Β) Ταχυδρομικώς με απόδειξη στην κατωτέρω διεύθυνση : 
«Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης, Πολυτεχνείου 2 – Τ.Κ. 27 053 – ΛΕΧΑΙΝΑ» 
 
Γ) Κατάθεση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. 
 
«Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης, Πολυτεχνείου 2 – Τ.Κ. 27 053 – ΛΕΧΑΙΝΑ» 
 
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, που 
περιγράφονται στην σελίδα του προϋπολογισμού των συνταχθέντων Τεχνικών Προδιαγραφών. 
Προσφορά για μέρος μόνο των δημοπρατούμενων ειδών δεν θα γίνεται δεκτή. 
 
Αν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η 
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, 
με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Α.Α. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, τρεις (3) 
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν 
τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν 
καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 
 

 
Άρθρο 3 : 

 
Δικαιούμενοι συμμετοχής  

 
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή 
αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις Οικονομικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 
οποία είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 
1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016. 
 
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα 
είτε ως μεμονωμένη επιχείρηση είτε ως μέλος αντίστοιχης ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
αποκλείονται από την διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το 
αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο παροχής υπηρεσιών. 
Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο 
ένα κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για 
την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
 
Άρθρο 4 : 
Στοιχεία του Διαγωνισμού 
 
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
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4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) η παρούσα διακήρυξη, 

β) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), Άρθρο 27 ν. 4782/2021 

γ) Η τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές. 

δ) τιμολόγιο –προϋπολογισμός μελέτης 

ε) Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

στ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω 

 

Άρθρο 5 :  
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

1. Οι προσφορές και περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην Ελληνική 
Γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄ 188). 

2. Μέρος των τεχνικών στοιχείων & λοιπών στοιχείων της προσφοράς (π.χ. φυλλάδια με 
πλήρη τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων), μπορεί να υποβληθεί σε ξένη γλώσσα και να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα εφόσον ζητηθεί από την 
επιτροπή κατά το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Ως επίσημες μεταφράσεις 
χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, 
καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο 
πρόσωπα.  

 
 
 
Άρθρο 6 : 
 
Δικαιολογητικά συμμετοχής – τρόπος υποβολής προσφορών 
 
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 2 της 
παρούσας διακήρυξης, είτε : (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού-Επιτροπή 
Αξιολόγησης Προσφορών,  (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή,  (γ) με 
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής 
ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα έναρξης του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 
περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην 
άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 
κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
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2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Προσφορά του …………… (Στοιχεία προσφέροντος Οικονομικού Φορέα (επωνυμία, οδός, 
αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα 
στοιχεία όλων των μελών αυτής), για την προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-
ΚΥΛΛΗΝΗΣ», με αναθέτουσα αρχή τον ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ. 
 
3. Στον ανωτέρω σφραγισμένο φάκελο προσφοράς θα εμπεριέχονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά-Τεχνικές 
Προδιαγραφές», ο οποίος περιέχει τα Τεχνικά στοιχεία (χαρακτηριστικά) της προσφοράς. 
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 2 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού - Επιτροπή Αξιολόγησης. 
 
5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 
στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή 
της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
 
6. Οι προσφορές υπογράφονται από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών 
προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
 
7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά και 
στοιχεία : 

 
(α) Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
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περιέχει τα ακόλουθα: 
 

1) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, δεν απαιτείται λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75 παραγρ. 
1α,   
 
2) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), Άρθρο 27 ν. 4782/2021 
 
3) τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του 
οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης, 
 
4) Ασφαλιστική ενημερότητα, (να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της ελληνικής νομοθεσίας όσο και 
της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του, και θα αναγράφει αναλυτικά τους ασφαλιστικούς 
φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένος για καταβολή εισφορών), 

  
5) Φορολογική ενημερότητα, (να έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος). 
 
Η υποχρέωση για Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα αφορά : 

- Φυσικά πρόσωπα (για ατομικά επιχειρήσεις), 
- Σε περίπτωση Ο.Ε. & Ε.Ε. , τον νόμιμο εκπρόσωπο του Οικονομικού Φορέα ή τον 

εξουσιοδοτημένο εταίρο του Οικονομικού Φορέα , 
- Σε περίπτωση Ε.Π.Ε. , τον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή/στές, 
- Σε περίπτωση Α.Ε. , τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Δ/κού 

Συμβουλίου, 
- Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, όλους τους κοινοπρακτούντες, 
- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση.  

 
6) Να είναι  εγγεγραμμένος/οι  σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται 
στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους,  για την άσκηση του επαγγέλματος που σχετίζεται με το 
αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, προσκομίζοντας ανάλογο πιστοποιητικό, 
 
7) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι, αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των με αριθ. πρωτ. : 6394/19-
05-2021  Τεχνικών Προδιαγραφών του ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ. 
 
(β) Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά-Τεχνικές Προδιαγραφές» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς, ως ακολούθως: 

Οι προδιαγραφές του υπό προμήθεια υλικού/ών , θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που 



8                                                                                           

 

αναφέρονται αναλυτικά στη σελίδα «Περιγραφή – Προδιαγραφές Προμήθειας» των με αριθ. 
πρωτ. : 6394/19-05-2021  Τεχνικών Προδιαγραφών που συντάχθηκαν από την Δ/νση Τεχνικής 
Υπηρεσίας/Τμ. Μελ. & Επίβλ. Έργων του Δήμου μας, 

(γ) Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει την Οικονομική Προσφορά του συμμετέχοντα 
(σε έντυπο της υπηρεσίας), σφραγισμένο και υπογεγραμμένο (ανά φύλλο) από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα.   

Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για 
χρονικό διάστημα  ΤΕΣΣΑΡΩΝ  (04) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο , απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Δεν γίνονται δεκτές, με ποινή αποκλεισμού,  εναλλακτικές προσφορές, όπως επίσης και 
προσφορές που αναφέρονται σε μέρος των προβλεπομένων ποσοτήτων. 

Άρθρο 7 : Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

Η τιμή του υπό προμήθεια υλικού, δίνεται ανά μονάδα (ΤΕΜΑΧΙΟ ), λαμβάνοντας υπόψη το 
Άρθρο 37 του Ν. 4782/2021. 
1. . Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ 
3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών, 

6. Η τιμή θα είναι σταθερή σε όλη την διάρκεια της σύμβασης, οιαδήποτε άλλη προσφορά (μη 
σταθερή τιμή, προσφορά αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση), απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Η οικονομική προσφορά, συμπληρώνεται σε έντυπο που χορηγείται από την Α.Α. 

 
Άρθρο 8 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  ορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%), επί της αξίας της 
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται, έως την ημερομηνία της οριστικής,  
ποσοτικής παραλαβής του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης, που προβλέπεται στην 
Συγγραφή Υποχρεώσεων των συνταχθέντων Τεχνικών Προδιαγραφών και ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο 
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παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση , η παραπάνω 
σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση , κατά προβλεπόμενα , των παρατηρήσεων 
και του εκπροθέσμου. 
Επειδή η συγκεκριμένη προμήθεια, αφορά διαιρετό υλικό, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να 
αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των 
αγαθών που έχει παραδοθεί. Για την σταδιακή αποδέσμευση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, 
απαιτείται γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στην παραγρ. 
11, του άρθρου 21 του Ν. 4782/2021, ενώ τα στοιχεία που περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστο, 
αναφέρονται στην παραγρ. 4, του άρθρου 21 του Ν. 4782/2021. 
Κατά τα λοιπά ισχύει ότι προβλέπεται στο  άρθρο 21, του Ν. 4782/2021. 
 
 
Άρθρο 9 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (με εκτιμώμενη αξία κάτω από 60.000,00 €, χωρίς ΦΠΑ) 
 
Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά του διαγωνισμού ή της νομιμότητας 
διενέργειάς του ως εξής :  
  

1. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού : στο δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης, μέχρι πέντε 
(05) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση 
εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής 
αξιολόγησης ενστάσεων, 

2. Κατά Πράξης της Α.Α. :  στο δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης, εντός προθεσμίας πέντε (05) 
ημερών, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Α.Α., εξετάζεται από την 
Οικονομική Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων , 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών , μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται 
η απόρριψη της ένστασης. 

3. Για το αποδεκτό της ένστασης, απαιτείται, το παράβολο του Άρθρου 55 του Ν 4782/2021. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους 
λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 
Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη υποβληθείσες. 
 
Άρθρο 10 : Αποσφράγιση & αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (άρθρο 40 
του Ν. 4782/2021) 
 

1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των  
προσφορών (δημόσια, παρουσία των   προσφερόντων/συμμετασχόντων),  την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή από τη σχετική πρόσκληση, 

2. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, 
καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς (εφόσον προβλέπεται η υποβολή της στα 
έγγραφα της σύμβασης), μονογράφονται δε όλα τα ανωτέρω έγγραφα ανά φύλλο. Η 
Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 
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το οποίο μονογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Οι φάκελοι των Οικονομικών 
Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και φυλάσσονται, 

3. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της Τεχνικής 
Προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει 
πρακτικό για την απόρριψη των Τεχνικών  Προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές  και 
την αποδοχή ή /και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης, 

4. Μετά αποσφραγίζονται οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών και ακολουθεί 
σχετική ανακοίνωση τιμών. Στην περίπτωση που οι Οικονομικές Προσφορές δεν 
αποσφραγίζονται την ίδια ημέρα, στέλνεται από την Επιτροπή, Ειδική Πρόσκληση που 
καθορίζει ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης αυτών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια, οι φάκελοι οικονομικής προσφοράς 
επιστρέφονται. Όσοι δηλώσουν ότι θα ασκήσουν ένσταση κατά της διαδικασίας, ο φάκελος 
της οικονομικής προσφοράς κρατείται σφραγισμένος, έως την υποβολή και εκδίκαση ή έως 
ότου παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ενδίκων μέσων. Η Επιτροπή στη συνέχεια συντάσσει 
και κλείνει το πρακτικό, 

5. Όλη η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να γίνει και σε μία δημόσια συνεδρίαση κατά την κρίση 
της Επιτροπής, το συνταχθέν πρακτικό διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία 
εγκρίνει «τον προσωρινό μειοδότη», κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν 4782/2021 

 
Άρθρο 11 : Συμπλήρωση-Αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  
 
Ισχύει, ότι προβλέπεται στο άρθρο 42 του Ν. 4782/2021. 
 
 
Άρθρο 12 : Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 
 
Η Α.Α. ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(προσωρινός ανάδοχος), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης 
ειδοποίησης , να υποβάλλει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 29 του Ν. 
4782/2021, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για 
τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 22 & 23 του Ν. 4412/2016, καθώς και για 
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 και ειδικότερα της παραγρ. 2 
του Ν. 4782/2021.. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο , ο οποίος 
παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 
Κατά τα λοιπά ισχύει ότι προβλέπεται στο άρθρο 43 του Ν. 4782/2021. 
 
 
Άρθρο 13 : Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής – Οψιγενείς μεταβολές 
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Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 44 του Ν. 4782/2021,  

1. Το δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν 
στα έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται:α) κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ή της προσφοράς, με την υποβολή του ΕΕΕΣ,β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του 
άρθρου 80 καιγ) κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. 
γ’ της παρ. 3 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

2. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν 
δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, 
μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί 
την αναθέτουσα αρχή σχετικά. 

3. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής κατά την παρ. 
2, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. Σε αντίθετη 
περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού 
αναδόχου, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων.». 

 
 
Άρθρο 14 : Κατακύρωση – σύναψη της σύμβασης 
 
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η Α.Α. δεν την 
κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. 
Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης , η Α.Α. προσκαλεί 
τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στο άρθρο 45, παραγρ. 4 του Ν. 4782/2021, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
Ειδικής Πρόσκλησης. 
Κατά τα λοιπά ισχύει ότι προβλέπεται   στο άρθρο 45 του Ν. 4782/2021. 
 
Άρθρο 15 : Ματαίωση διαδικασίας 
 
Ισχύει ότι προβλέπεται στο άρθρο 46 του Ν. 4782/2021. 
 
 
Άρθρο 16 : Τρόπος πληρωμής 
 
Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών, θα γίνεται τμηματικά  και σύμφωνα με τις 
τμηματικές παραδόσεις και σύμφωνα με το πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής που 
θα συντάσσεται από την αρμόδια επιτροπή. 
Κατά τα λοιπά ισχύει ότι προβλέπεται στο άρθρο 102 του Ν. 4782/2021. 
 
Άρθρο 16 : Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στο χρονικό διάστημα των πέντε (5) μηνών από την 
υπογραφή της. 
Για την παραλαβή ισχύουν τα άρθρα 202 &209 όπως ισχύουν σήμερα του Ν.4412/2016,  22 
παρ.43 του Ν.4441/2016, 104 &105 του Ν. 4782/2021.   
 
Άρθρο 17 - Δημοσίευση 
Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν. 
4782/2021. 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης  θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου 
και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο ( www.diavgeia.gov.gr), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
Διαδίκτυο *Πρόγραμμα Διαύγεια*». 
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016, περίπτ. (82), όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 4469/2017, η περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε 
μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας του νομού.  
 
 
Άρθρο 18 : Λοιπές Διατάξεις 
Ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, επιλύεται σύμφωνα με ότι προβλέπεται στο 
Ν.4412/2016 και στο Ν. 4782/2021. 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 
 

        ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΝΤΖΑΣ
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