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

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια χημικού υλικού 
(απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.» 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ : ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

Ταχ. Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 2 
Ταχ. Κώδικας:  27 053 Λεχαινά 
Τηλ.: 26233-60841/60831 
Fax: 26233-60830 
e-mail:  

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 40.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 

                                                       Τεχνικές Προδιαγραφές :    5182/28-5-2020 
                    Αριθ.Πρωτ: 6972/08-07-2020 
  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης  Νομού Ηλείας  προκηρύσσει Συνοπτικό 
μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια 
χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά, χλώριο κ.λ.π.»,  με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη 
προσφορά επί της προβλεπόμενης τιμής ανά Kgr (άρθρο 95, παραγρ. 5α του Ν. 
4412/2016), με ποσοστό έκπτωσης ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί της τιμής 
ανά Kgr που έχει συμπεριληφθεί στην σελίδα προϋπολογισμού των με αριθ. πρωτ. 
: 5182/28-5-2020 Τεχνικών Προδιαγραφών. Το κριτήριο επιλογής του 
αναδόχου είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης :  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης της προμήθειας 
ανέρχεται σε 40.000,00 € και αναλύεται :  

Δαπάνη προμήθειας 32.258,06 

Στρογγυλ. 0,01 

ΦΠΑ (24%) 7.741,93 

  

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της εργασίας 
 
Με τις συνταχθείσες Τεχνικές Προδιαγραφές ο δήμος θα προβεί στην προμήθεια 
υποχλωριώδους νατρίου 14 %, σε συσκευασία δοχείων, για την κάλυψη των αναγκών 
χλωρίωσης του νερού.  
 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23/07/2020, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 10.00 πμ 
(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), στα γραφεία του Δημαρχείου (2ος όροφος), 
Πολυτεχνείου 2 – Τ.Κ. 27053 – ΛΕΧΑΙΝΑ. 

 
3. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :  
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Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί & 
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) σε άλλη χώρα των 
περιπτώσεων γ & δ της παραγρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016. Επίσης θα 
πρέπει να είναι εγγεγραμμένος/οι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασης τους, για την άσκηση του 
επαγγέλματος που σχετίζεται με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, 
προσκομίζοντας ανάλογο πιστοποιητικό. 

 
4. Η προμήθεια, χρηματοδοτείται από πιστώσεις Δημοτικά Έσοδα. 
 
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται στους ΔΩΔΕΚΑ (12) 

ΜΗΝΕΣ. 
               Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στους έξι (06) μήνες), σύμφωνα με 

το άρθρο 53, παραγρ. 2.1στ & άρθρο 97 παραγρ. 4.  
 

     Εάν ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, για 
λόγους ανωτέρας βίας ή μέχρι την ημέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία 
προσφορά, τότε ο διαγωνισμός μετατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, 
με απόφαση της Α.Α., η οποία κοινοποιείται εγγράφως πέντε (05) 
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την νέα ημερομηνία σε όσους 
οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται, 
κατά περίπτωση στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Α.Α., 
εφόσον διαθέτει. Κατά τα λοιπά, ισχύει ότι προβλέπεται στο άρθρο 98, 
παραγρ. 1α. 

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του 
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων,  κ.λ.π.), καθώς και το 
Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών  του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Πολυτεχνείου 2, Τ.Κ. 27 053 - 
Λεχαινά. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
φορείς σύμφωνα με το άρθρο 121, παραγρ. 1γ του Ν. 4412/2016, όπως 
ισχύει  δηλαδή δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ,  από την αναθέτουσα αρχή που 
διεξάγει το διαγωνισμό, δηλαδή, μέχρι και την 20/07/2020 (και αν αυτή είναι 
αργία, την προηγούμενη  εργάσιμη).  .  

 
 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26233-60841-60843, FAX επικοινωνίας 26233-60830, 

αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία  κ. Κορδονούρης Γ,/Σταμούλιας Παν.  

     7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του    

Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης. 

 

Λεχαινά  08/07/2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

ΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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