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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛ. & ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓΩΝ 

 Λεχαινά : 
Αριθ. Πρωτ. : 

 
Φορέας: 

ΕΡΓΟ: 
 

 
                 
                   
Αρ. Μελ. : 

  09/03/2020 
2481 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - 
ΚΥΛΛΗΝΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΔΙΚΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΚΑΣΤΡΟΥ-
ΚΥΛΛΗΝΗΣ- ΛΕΧΑΙΝΩΝ»  
 
02/2020 
  

Ταχ. Δ/νση  
Ταχ. Κώδ.     
Τηλεφ.                
Fax                     

: Πολυτεχνείου 2 
: 27053 Λεχαινά 
: 26233.60831, 41 
: 26233.60830 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 
ΚΑΠ-Επενδ. Δαπάνες Δήμων 2020 
 
 50.537,80 Ευρώ με ΦΠΑ,  

 
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 
 

Διακηρύσσει 
 

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

«« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΚΑΣΤΡΟΥ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ- 
ΛΕΧΑΙΝΩΝ»»     

 
 

Προϋπολογισμού : 50.537,80 Ευρώ (με ΓΕ & ΟΕ, Απροβ., Στρογγ.  και Φ.Π.Α.), 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : α) των άρθρων 66 & 117 του Ν. 4412/2016 και  
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  

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

 
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 
στις 26/03/2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 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 
53, παραγρ. 7στ  του Ν. 4412/2016, ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας αποτελεί ένδειξη 
της προεκτίμησης του κόστους του έργου, δηλαδή αποτελεί και ανώτατο όριο προσφοράς 
(εκτιμώμενη αξία σύμβασης). 
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. – 
Σταμούλιας Π., τηλ: 26233-60843/60841, Fax 26233-68630. 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με 
το άρθρο 121, παραγρ. 1γ του Ν. 4412/2016, , όπως τροποποιήθηκε από την παρ.6 του 
άρθρου 47 του Ν.4472/2017 και από την παρ. 19 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 δηλαδή 
δέκα  (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο 
ΚΗΜΔΗΣ,  από την αναθέτουσα αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και την 
23/03/2020.  

                  Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν την αναπαραγωγή τους 
με δική τους δαπάνη και επιμέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 53, παραγρ. 4 του Ν. 
4412/2016.   

 
 
 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-47-%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-%CE%B1/
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/
ΑΔΑ: ΩΛΘΥΩΨΓ-ΤΙΡ





4 
 

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

 
3.1 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις : 
Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον ανήκουν στην κατηγορία Α1 και άνω για έργα Η/Μ. 
Β. Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακό Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, εφόσον πληρούν τα όρια 

και ανήκουν στην κατηγορία Η/Μ.  
  
Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως ή στο 

πρωτόκολλο του Δήμου, στην Επιτροπή του Διαγωνισμού. Έχουν δικαίωμα να 
υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου:  

 σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης,  
 σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 

εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης,  
 σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,   
 σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. 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 κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι 
κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά 
τα παραπάνω.  

 
 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.  
                 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. 

 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 Έργου 
 
4.1           Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής  σύμφωνα με το άρθρο 72, παραγρ. 1α. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
ορίζεται στους έξι (06) μήνες), σύμφωνα με το άρθρο 53, παραγρ. 2.1στ & άρθρο 97 
παραγρ. 3 του Ν. 4412/2016.  

 
 
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 & 93 του ν. 4412/2016, αναλυτικότερα : α) Υπεύθυνη Δήλωση κατά τα 
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προβλεπόμενα στην παραγρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, β) Εγγύηση 
Συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 Ν. 4412/2016, 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               Απαιτείται προσκόμιση δείγματος &  δηλώσεις συμμόρφωσης όπως αυτές                 
αναφέρονται αναλυτικά στα άρθρα 62.10.30Ν.055, 62.10.30Ν.056 & 62.10.30Ν. 057 , του 
τιμολογίου μελέτης, επίσης για τους λαμπτήρες οι οποίοι περιγράφονται στα ανωτέρω άρθρα θα 
πρέπει να προσκομισθεί «εγγύηση καλής λειτουργίας», από το εργοστάσιο κατασκευής ή τον 
εισαγωγέα ότι θα προβαίνει στην αντικατάσταση των λαμπτήρων που θα τεθούν εκ νέου εκτός 
λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην επανατοποθέτηση των λαμπτήρων χωρίς καμία 
επιπλέον αμοιβή,  για διάστημα ίσο με το διάστημα που προβλέπεται στη Σ.Υ. της 
συνταχθείσας μελέτης. Τα ανωτέρω ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.  

 
5.2           Η οικονομική προσφορά κατατίθεται σε ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική 

Προσφορά», σύμφωνα με το άρθρο 95 & άρθρο 125 του Ν. 4412/2016. 
Άρθρο 6 : Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες 
συμβάσεις έργων 
 
6.1                   Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών περιγράφεται στο άρθρο 98 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 έργου 
 
               Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται στους ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ.  
               Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πιστώσεις ΚΑΠ-Επενδ. Δαπάνες Δήμων 2020 
 
Άρθρο 9 : Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
9.1 Το έργο αφορά εργασίες συντήρησης Ηλεκτροφωτισμού των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  

ΚΑΣΤΡΟΥ- ΚΥΛΛΗΝΗΣ και ΛΕΧΑΙΝΩΝ.  
9.2 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου  
 
 Με την παρούσα μελέτη θα εκτελεσθούν εργασίες «συντήρησης» του δημοτικού δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού (εργασίες συντήρησης-αντικατάστασης λαμπτήρων του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, 
ηλεκτρολογικών πινάκων, φωτιστικών οδικού φωτισμού (λαμπτήρων, καλωδιώσεων, γειώσεων κ.λ.), καθώς 
επίσης και εργασίες συντήρησης - τοποθέτησης - εκτοποθέτησης του εορταστικού διάκοσμου. 
  
Άρθρο 10 : Διάφορες Ρυθμίσεις 
 
10.1  Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την αριθμ. : 16/2020  
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              Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη, εφαρμόζεται ότι προβλέπεται στο Ν. 

4412/2016. 
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 Λεχαινά  09-03-2020  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Συντάξας 

 
 
 

Γεώργιος Κορδονούρης 
Μηχ/γος Μηχ/κός με βαθμό Α΄ 
 

 Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας  

 
 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ 
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Α΄ 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό 16/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 

 
ΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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