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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό  της αριθ. 8/2021 τακτικής δια περιφοράς συνεδριάσεως  της Οικονομικής 
Επιτροπής Ανδραβίδας Κυλλήνης  
Αριθμός Απόφασης:  102/2021                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Ακύρωση διενέργειας διαγωνισμού 
για την εκτέλεση της εργασίας: «συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» και επανάληψη 
του Διαγωνισμού –επαναπροκήρυξη. 

Στα Λεχαινά σήμερα την 16η του μήνα Μαρτίου του έτους 20201 ημέρα Τρίτη και ώρα 
12:00 – 13:00 το μεσημέρι συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, λόγω λήψης των 
μέτρων αποφυγής και διάδοσης  του κορωνοϊού COVID -19 η  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Ανδραβίδας-Κυλλήνης, (εγκύκλιος  αριθ.163/33282/29.05.2020 του ΥΠΕΣ& αριθ.πρωτ: 
60249/22-09-2020 έγγραφο  του ΥΠΕΣ) ύστερα από την αριθ. 2677/12-0-2021 έγγραφη  
πρόσκληση του προέδρου, που δημοσιεύθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της, κ.λ.π,  
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου  77 του Ν. 4555/2018 &  του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  αυτής  ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει 
νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι σε σύνολο επτά  μελών, βρέθηκαν παρόντα  επτά  και 
συγκεκριμένα: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Λέντζας Ιωάννης. Πρόεδρος 
2) Γιαννίτση Αλεξάνδρα ,τακτικό μέλος  
3) Χαντζής  Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος  
4) Χατζής Παναγιώτης, τακτικό μέλος 
5) Βαγγελάκος  Παναγιώτης, τακτικό μέλος   
6) Τσιρίκος  Βασίλειος, τακτικό  μέλος 
) Μίγκος Ανδρέας , τακτικό μέλος  

                                 0 

Οι αντίστοιχοι  με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, Πρόεδροι  των Συμβουλίων  των  
Κοινοτήτων & Πρόεδροι των Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκαν στην παρούσα συνεδρίαση. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Καραμπέλη Σοφία. 
Κηρύσσοντας στη συνέχεια την έναρξη της συνεδριάσεως ο Πρόεδρος, και 

εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης μεταξύ άλλων είπε τα εξής:  
Το τμήμα μελετών και επίβλεψης έργων της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

μας, έστειλε στην Οικονομική Υπηρεσία αίτημα για την εκτέλεση της εργασίας: «συντήρηση και 
επισκευή μεταφορικών μέσων» με αριθ. 1890 από 2/3/2021, η οποία αναρτήθηκε και στο 
ΚΗΜΔΗΣ, με αριθμό: 21REQ00821902620210302.  Προς τούτο εκδόθηκαν οι υπ΄ αρίθ. 92-96 
από 3/3/2021 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, της οικονομικής υπηρεσίας ότι υπάρχει 
πίστωση ποσού 74.400,00 € στους Κ.Α. 10.6263, 15.6263, 20.6263, 25.6263 και 30.6263, οι 
οποίες αναρτήθηκαν και στο ΚΗΜΔΗΣ. Χρειάζεται, επομένως να εγκριθεί η υπ΄ αρίθ. Π01/2021 
μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης και να 
καθοριστούν οι όροι της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας: «συντήρηση και 
επισκευή μεταφορικών μέσων» 
1. Με την αριθ. 69/2021 απόφασή της, η Οικ. Επιτροπή ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τους όρους της ανωτέρω σχετικής Διακήρυξης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΩΝ -ΜΕΣΩΝ» .  
2. Η Προκήρυξη & η Διακήρυξη αναρτήθηκαν στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ 
(ΑΔΑΜ:21PROC008273706) στις 11-03-2021.  
3. Ο διαγωνισμός ορίστηκε να διεξαχθεί στις 24-03-2021, ημέρα Τετάρτη 
4. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι δεν έγινε η απαιτούμενη από το νόμο δημοσίευση στον τοπικό 
τύπο σύμφωνα την περ. 68 του άρθρου 377 σε συνδυασμό με την παρ. 12 του άρθρου 379 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιείται και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν.4764/2020.  
Επικαλούμενες διατάξεις: 
1. Σο άρθρο 106 του Ν.4412/2016:  
 παρ.1 «Ματαίωση διαδικασίας  
 παρ. 2.α. «… λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης»  
 παρ.3 «Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας»  
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 παρ.5 «Επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης με 
τροποποίηση…»  

Μετά τα παραπάνω θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει :  
1. Στη ματαίωση της διενέργειας του διαγωνισμού.  
2. Την ακύρωση της με αριθ. 69/2021 απόφασης Οικ. Επιτροπής, ως προς το μέρος που αφορά 
στη διεξαγωγή του διαγωνισμού και συγκεκριμένα, ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού-παραμένει ως έχει το σκέλος της έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών.  
3. Την έγκριση της με αριθμ. πρωτ.2627/11-3-2021 Διακήρυξης με τις νέες ημερομηνίες 
4. Την επανάληψη του Διαγωνισμού –επαναπροκήρυξη και τα μέλη ψήφισαν «ΝΑΙ» με 
ηλεκτρονική ψηφοφορία που κατατέθηκε. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την θετική εισήγηση του Προέδρου, είδε τις 
προαναφερόμενες διατάξεις, καθώς επίσης και την ψηφοφορία που κατατέθηκε με ηλεκτρονικό 
μήνυμα, 

 
Α  Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι, Ομόφωνα 

Ακυρώνει τη διενέργεια του διαγωνισμού εκτέλεση της εργασίας: «συντήρηση και 
επισκευή μεταφορικών μέσων». 

Ακυρώνει την υπ΄ αρίθ. 69/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής. 
Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισμού – επαναπροκήρυξη και την έγκριση της με 

αριθ. πρωτ. 2627/11.3.2021 διακήυρξη με τις νέες ημερομηνίες ως εξής: 
 

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        Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – 

ΚΥΛΛΗΝΗΣ στις 14/4/2021, ημέρα Τετάρτη 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 σε ακέραιες μονάδες επί τοις %, (κατ΄ 
αποκοπή), επί τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών των επίσημων 
αντιπροσώπων και με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις 
εκατό επί των εργασιών επισκευής (κόστος εργατοώρας),  με κριτήριο 
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κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. 
Τέλος οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν ολογράφως και αριθμητικώς την 
οικονομική προσφορά σε μορφότυπο ο οποίος διατίθεται σε 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-
60841/60831. 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με το άρθρο 121, παραγρ. 1γ του Ν. 4412/2016, 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 28/03/2021 (και αν αυτή είναι αργία, την προηγούμενη 
εργάσιμη: 26/03/2021).     

                   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.   

 
 
Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στο διαγωνισμό – 

Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς 
 
3.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

: 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 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 19 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 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 14/04/2021 και ώρα 10:00 
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μ.μ. ή να την καταθέσουν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 14/04/2021 
και 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 απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής 2 % (δύο τοις εκατό), επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης εκτός ΦΠΑ (επί του προϋπολογισμού μελέτης της υπηρεσίας για 
την(τις) Ομάδα(ες) που θα συμμετέχει) σύμφωνα με το άρθρο 72, παραγρ. 
1α. Η ισχύ της εγγυητικής ορίζεται στους επτά (07) μήνες, σύμφωνα με το 
άρθρο 72, παραγρ. 1α  του Ν. 4412/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
ορίζεται στους έξι (06) μήνες), σύμφωνα με το άρθρο 53, παραγρ. 2.1στ & 
άρθρο 97 παραγρ. 4 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 
:  

 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) 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, 
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                  στ) Φορολογική Ενημερότητα. 
 
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 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ. 
 

Άρθρο 9 : Τόπος εκτέλεσης 

 

9.1 Η εργασία αφορά την συντήρησης– επισκευή οχημάτων του Δ. Ανδραβίδας –
Κυλλήνης .  

9.2 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της εργασίας  

Με την παρούσα μελέτη θα εκτελεσθούν εργασίες επισκευής και συντήρησης των οχημάτων. 
Αφορά πάσης φύσης εργασίες επισκευής, καθώς και αντικατάσταση φθαρμένων ή 
κατεστραμμένων τμημάτων με τα απαραίτητα ανταλλακτικά. 

Άρθρο 10 : Διάφορες Ρυθμίσεις 
 
10.1  Η έγκριση εκτέλεσης της δημοπρατούμενης εργασίας και η διάθεση της 

σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε με την αριθμ. 102/2021 Απόφαση της 
Ο.Ε. Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.. 

10.3 Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη, εφαρμόζεται ότι 
προβλέπεται στο Ν. 4412/2016, όπως τροποποιείται και ισχύει σύμφωνα με 
το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36/Α΄/9-3-2021).  
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Η παρούσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, να ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της 
Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμό 102/2021 και αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό 
υπογράφεται ως εξής:  

 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  1)Γιαννίτση Αλεξάνδρα ,τακτικό μέλος  
2) Χαντζής  Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος  
3) Χατζής Παναγιώτης, τακτικό μέλος 
4) Βαγγελάκος  Παναγιώτης, τακτικό μέλος   
5)Μίγκος Ανδρέας , τακτικό μέλος  
6) Τσιρίκος Βασίλειος, τακτικό μέλος 

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ   Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο 
Λεχαινά, 18-03-2021 
Ο Δήμαρχος Μ.Ε.Δ. 

 
 

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Γενικός Γραμματέας  

Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης  

ΑΔΑ: 9Ο87ΩΨΓ-347
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