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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                                                                             ΛΕΧΑΙΝΑ    07/02/2019   
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ  
Πληροφορίες: Κορδονούρης Γεώργιος Αρ.Πρωτ. : 1494  
Τηλέφωνο: 2623360841/60831  
Fax: 2623360830 

 

 
                          ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ     
                                                             ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ   
                                  

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την προμήθεια µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ 
ΕΤΟΥΣ 2019» (πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αµόλυβδης κ 
ελαιολιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήµου Ανδραβίδας Κυλλήνης , του Νοµικού Προσώπου 
Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας, της Σχολικής Επιτροπής Α-θμιας 
Εκπαίδευσης, της Σχολικής επιτροπής Β-θμιας Εκπαίδευσης,του Συνδέσμου Ύδρευσης *Ο 
ΠΗΝΕΙΟΣ*, του Συνδέσμου Αποχέτευσης *Ο ΗΡΑΚΛΗΣ* & του ΔΛΤ Κυλλήνης, ενδεικτικού 
συνολικού προϋπολογισμού, 258.800,00 € µε ΦΠΑ :  

1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  
3. BENZΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  
4. ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  

Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
 

βάσει της τιµής. 
 

Η παρούσα διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις αριθ. πρωτ. : 264/10-01-2019 Τεχνικές 
Προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, οι οποίες εγκρίθηκαν με τη αριθ. :08/22-01-2019 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Επιπλέον στην ίδια απόφαση καταρτίσθηκαν οι όροι 
της διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια υγρών 
καυσίµων και λιπαντικών προς κάλυψη των αναγκών του Δήµου Ανδραβίδας Κυλλήνης  και των 
ανωτέρω αναφερόμενων Νοµικών Προσώπων αυτού κατά το έτος 2019. 
Περιλαμβάνει τα παρακάτω άρθρα: 

 
ΑΡΘΡΟ 1    ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η προμήθεια διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν: 

Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995, τεύχος 1ο) «ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»  
Του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/02-10-2002 τεύχος 1ο) «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»  
Της απόφασης του Α.Χ.Σ. µε αριθµ.354/2000 (ΦΕΚ 410/11-04-2001 τεύχος 2ο) «ΑΜΟΛΥΒΔΗ 
ΒΕΝΖΙΝΗ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ»  
Της απόφασης του Α.Χ.Σ. µε αριθµ.355/2000 (ΦΕΚ 410/11-04-2001 τεύχος 2ο) «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ»  
Της απόφασης του Α.Χ.Σ. µε αριθµ.356/2000 (ΦΕΚ 410/11-04-2001 τεύχος 2ο) 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 985/1996 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α.Χ.Σ. ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 98 RON»  
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 Της απόφασης του Α.Χ.Σ. µε αριθµ.467/2002 (ΦΕΚ 1531/16-10-2003 τεύχος 2 ) 
 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» 

 Του άρθρου 13 του Ν.3438/2006 (ΦΕΚ 33/14-02-2006 τεύχος 1ο) «ΣΥΣΤΑΣΗ 

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  –  ΡΥΘΜΙΣΗ  ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»     

 Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2006 τεύχος 1ο) «ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ 

 ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»     

 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος 1ο) «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ 

 ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  –  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»     

 Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-07-2010, τεύχος 1ο) «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ, 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ {ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 ΔΙΑΥΓΕΙΑ} ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»    

Του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ

 240/2012, τεύχος 1ο), που κυρώθηκε µε το άρθρο 48  του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ

 18/25-01-2013 τεύχος 1ο), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4257/2014 

 (ΦΕΚ 93/14-04-2014, τεύχος 1ο)     
Του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/30-09-2010 τεύχος 1ο) «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ…» και έως την ηµεροµηνία παύσεως ισχύος του δηλ. 

31-12-2016  
 

Του N.4013/2011 (ΦΕΚ 204 15-09-2011 τεύχος 1ο) «ΣΥΣΤΑΣΗ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΚΑΙ 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.»  
 

Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-05-2013 τεύχος 1ο) «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»  
 

Της ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος 2ο) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ»  
 

Της Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/21-10-2013 τεύχος 2ο) απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.»  
 

Της Π1/542/04-03-2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε θέµα 

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.»  
 

Της αριθµ.3 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. µε αριθµ.πρωτ. 11543/26-03-2013 µε θέµα «ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ 

ΒΑΘΜΟΥ»  
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 Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος 1 ) «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, 
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 

 2014/25/ΕΕ)»  

 

    

ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΙΣΜΟΙ  
 

Προς κατανόηση των όρων της παρούσας διακήρυξης, δίδονται οι παρακάτω ορισµοί: 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ νοείται ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης  µε ΑΦΜ 099154390,  Δ.Ο.Υ. 
Αµαλιάδας. 

 
ΦΟΡΕΙΣ νοούνται οι φορείς που θα υλοποιήσουν την προµήθεια δηλαδή ο Δήμος Ανδραβίδας 

Κυλλήνης  και τα Νοµικά Πρόσωπα αυτού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση αυτών που προσφέρει 

στην αγορά προμήθεια προϊόντων σχετικών µε το αντικείμενο της παρούσας. 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ νοείται οικονομικός φορέας που υποβάλλει προσφορά. 
 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ/ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ νοείται οικονομικός φορέας που προτίθεται να λάβει µέρος 

στη διαγωνιστική διαδικασία. 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ νοείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ή σε περίπτωση αλλοδαπού 

υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας προέλευσής 

του. Σε περίπτωση Νοµικού Προσώπου, υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο. 

ΣΥΜΒΑΣΗ νοούνται οι συµβάσεις που θα υπογραφούν από τον κάθε φορέα ξεχωριστά. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ –ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

3.01. Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισµού είναι ο Δήµος Ανδραβίδας Κυλλήνης και τα Νοµικά 

Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου του Δήµου που αναφέρονται στην παρούσα. 
 

3.02. Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη µειοδότη ή µειοδοτών για την προµήθεια υγρών 

καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση και λειτουργία των οχηµάτων, µηχανηµάτων έργων, και 

γενικά µηχανών, καθώς και πετρελαίου θέρµανσης για την θέρµανση των εγκαταστάσεων, µε τους 

όρους που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 
 

3.03. Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µια ή περισσότερες οµάδες. 

Κωδικοί CPV του αντικειµένου: 
 

ΕΙΔΟΣ CPV 
  

Πετρέλαιο θέρµανσης 09135100-5 
  

Πετρέλαιο κίνησης 09134100-8 
  

Βενζίνη αµόλυβδη 09132100-4 
  

Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά µέσα 09211000-1, 09211000-7,09211000-5 

 24951000-5, 24961000-8 
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ΑΡΘΡΟ 4 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 
4.01. Αντικείµενο ανάθεσης είναι η προµήθεια υγρών καυσίµων, δηλαδή πετρέλαιο κίνησης (diesel), 
βενζίνη αµόλυβδη και λιπαντικά για τα οχήµατα, µηχανηµάτων έργων, και γενικά µηχανών, και 
πετρέλαιο θέρµανσης για τις ανάγκες των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήµου Ανδραβίδας Κυλλήνης 
και των Νοµικών Προσώπων του Δηµοσίου Δικαίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 5    ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Τα συµβατικά   στοιχεία   είναι  1) η σύμβαση, 2) η προσφορά του αναδόχου, 3) η παρούσα   
διακήρυξη,   4) η  συγγραφή υποχρεώσεων,  5) ο ενδεικτικός προϋπολογισµός,  6) οι τεχνικές 
προδιαγραφές. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 :ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

       
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
     

Α/Α Περιγραφή Είδους ΜΜ Ενδεικτική 
Τιμή 
Λίτρου 

Ποσότητα  Ενδεικτική Δαπάνη 

Α. ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ -ΚΥΛΛΗΝΗΣ :     
1 Βενζίνη αμόλυβδος 95 

RON 10 ppm 
λίτρο 1,20 14.000,00 16.800,00  

2 Πετρέλαιο κίνησης  λίτρο 1,07 111.663,85 119.480,32  
3 Πετρέλαιο θέρμανσης λίτρο 0,83 7.000,00 5.810,00  
4 Ορυκτέλαια λίτρο 11,00 1.200,00 13.200,00  
5 Λιπαντικά λίτρο 6,00 1.000,00 6.000,00  
    ΣΥΝΟΛΟ 161.290,32  
    Στρογγ. 0,00  
    ΣΥΝΟΛΟ 161.290,32  
   ΦΠΑ 24% 38.709,68  
    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ Α 
: 

200.000,00  

       
B. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ :   

1 Πετρέλαιο θέρμανσης λίτρο 0,83 4.760,00 3.950,80  
    ΣΥΝΟΛΟ 3.950,80  
    Στρογγ. 0,81  
    ΣΥΝΟΛΟ 3.951,61  
   ΦΠΑ 24% 948,39  
    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ Β 
: 

4.900,00  

       
       

Γ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
: 

   

1 Πετρέλαιο θέρμανσης λίτρο 0,83 25.262,00 20.967,46  
    ΣΥΝΟΛΟ 20.967,46  
    Στρογγ. 0,28  
    ΣΥΝΟΛΟ 20.967,74  
   ΦΠΑ 24% 5.032,26  
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    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ Γ 
: 

26.000,00  

       
Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
: 

   

1 Πετρέλαιο θέρμανσης λίτρο 0,83 15.546,00 12.903,18  
    ΣΥΝΟΛΟ 12.903,18  
    Στρογγ. 0,05  
    ΣΥΝΟΛΟ 12.903,23  
   ΦΠΑ 24% 3.096,77  
    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ Δ 
: 

16.000,00  

       
Ε. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ *Ο 
ΠΗΝΕΙΟΣ* : 

    

1 Πετρέλαιο κίνησης  λίτρο 1,07 3.693,00 3.951,51  
    ΣΥΝΟΛΟ 3.951,51  
    Στρογγ. 0,10  
    ΣΥΝΟΛΟ 3.951,61  
   ΦΠΑ 24% 948,39  
    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ Ε 
: 

4.900,00  

       
Ζ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ *Ο ΗΡΑΚΛΗΣ* :    

1 Βενζίνη αμόλυβδος 95 
RON 10 ppm 

λίτρο 1,20 1.000,00 1.200,00  

2 Πετρέλαιο κίνησης  λίτρο 1,07 450,00 481,50  
    Στρογγ. 30,50  
    ΣΥΝΟΛΟ 1.712,00  
   ΦΠΑ 24% 288,00  
    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ Ζ 
: 

2.000,00  

Η. ΔΛΤ  ΚΥΛΛΗΝΗΣ      
1 Βενζίνη αμόλυβδος 95 

RON 10 ppm 
λίτρο 1,20 2.660,00 3.192,00  

2 Πετρέλαιο κίνησης  λίτρο 1,07 750,00 802,50  
    ΣΥΝΟΛΟ 3.994,50  
    Στρογγ. 37,76  
    ΣΥΝΟΛΟ 4.032,26  
   ΦΠΑ 24% 967,74  
    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ Η 
5.000,00  

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
(Α+Β+Γ+Δ+
E+Ζ+Η) : 

258.800,00  

 
 
Το αντικείµενο του διαγωνισµού υποδιαιρείται σε πέντε χωριστές οµάδες (τµήµατα) 

 
και συγκεκριµένα: 
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Α’ Οµάδα-ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 
ΚΥΛΛΗΝΗΣ                  

   

η οποία περιλαμβάνει τα υγρά καύσιµα & ελαιολιπαντικά, όπως αυτά 
αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, επιμέρους 
προϋπολογισμού    

   (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%), 200.000,00 €.          

                         

   

Β’ Οµάδα-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ                  

    

η οποία περιλαμβάνει τα υγρά καύσιµα & ελαιολιπαντικά, όπως αυτά 
αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, επιμέρους 
προϋπολογισμού  

(συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%), 4.900,00 €. 
 

  

               

                     
 
 
         Γ΄ Ομάδα-ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α-ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

η οποία περιλαμβάνει τα υγρά καύσιµα & ελαιολιπαντικά, όπως αυτά 
αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, επιμέρους 
προϋπολογισμού  

(συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%), 26.000,00 €. 
 
 
Δ΄ Ομάδα-ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β-ΘΜΙΑΣ 
 

η οποία περιλαμβάνει τα υγρά καύσιµα & ελαιολιπαντικά, όπως αυτά 
αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, επιμέρους 
προϋπολογισμού  

(συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%), 16.000,00 €. 
 
Ε΄ Ομάδα-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ *Ο ΠΗΝΕΙΟΣ* 
 

η οποία περιλαμβάνει τα υγρά καύσιµα & ελαιολιπαντικά, όπως αυτά 
αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, επιμέρους 
προϋπολογισμού  

(συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%), 4.900,00 €. 
 
Ζ΄ Ομάδα-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ *Ο ΗΡΑΚΛΗΣ* 
 

η οποία περιλαμβάνει τα υγρά καύσιµα & ελαιολιπαντικά, όπως αυτά 
αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, επιμέρους 
προϋπολογισμού  

(συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%), 2.000,00 €. 
 
Η΄ Ομάδα-ΔΛΤ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

η οποία περιλαμβάνει τα υγρά καύσιµα & ελαιολιπαντικά, όπως αυτά 
αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, επιμέρους 
προϋπολογισμού  

(συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%), 5.000,00 €. 
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ΑΡΘΡΟ 7    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Σύµφωνα µε το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (αριθ. πρωτ. : 264/10-01-2019), που συνέταξε η Δ/νση 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Ανδραβίδας Κυλλήνης. 
ΑΡΘΡΟ 8    ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 
Κριτήριο επιλογής αποτελεί η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής 

 
δραστηριότητας. 

 
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 

 
της τιµής και συγκεκριµένα: 

 
-για τα υγρά καύσιµα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες µονάδες 

επί της διαµορφούµενης µέσης ηµερήσιας τιµής λιανικής πώλησης του είδους, όπως 

προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας για το Νοµό Ηλείας (Γ.Γ. Καταναλωτή – Γενική Δ/νση Προστασίας 

Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς), κατά την ημέρα ανεφοδιασμού (Η τιμή που έχει ληφθεί 

υπόψη για την σύνταξη των με αριθ. πρωτ. : 264/10-01-2019 Τεχνικών Προδιαγραφών και του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού, έχει λάβει υπόψη το με αριθ. πρωτ. : 2179/10-01-2019 έγγραφο του 

Παρατηρητηρίου Τιμών της Δ/νσης Ελέγχων και Παρατηρητηρίων του Υπ. Οικονομίας & 

Ανάπτυξης  και  
 

-για τα λιπαντικά το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες µονάδες επί 

των τιµών του προϋπολογισµού των  με αριθ. πρωτ. : 264/10-01-2019 Τεχνικών Προδιαγραφών 

που συντάχθηκαν από της Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας/Τμ. Μελετών & Επίβλεψης Έργων. 
 

Ειδικά για τα υγρά καύσιµα γίνονται δεκτές προσφορές και µε αρνητικό ποσοστό έκπτωσης χωρίς 

αυτό να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 Ν.4257/2014 ΦΕΚ 93/14-04-2014 τεύχος 
 

1ο). 
ΑΡΘΡΟ 9 : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
9.01. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

 
Ηλεκτρονικών Δηµοσίων   Συµβάσεων   (ΕΣΗΔΗΣ)   µέσω   της   διαδικτυακής   πύλης 

 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ  

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΛΗΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  
     
     
     
     
     

Διαδικτυακής   
Πύλης 
www.promitheus. 
gov.gr 
Του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

 

11/02/2019 

 

13/02/2019& ώρα 09:00 

 

07/03/2019 & ώρα 
15:00 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

 
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

 
ΑΡΘΡΟ 10   ΕΓΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
Οι οικονοµικοί φορείς για να συµµετάσχουν στη διαδικασία πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακών υπογραφών και να εγγραφούν 

στο Σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. – διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την 

παρακάτω διαδικασία εγγραφής. 
 

Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες αιτούνται την εγγραφή τους παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του Συστήµατος ταυτοποιούνται ως εξής: 
 

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν Ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISnet 

της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το αρµόδιο τµήµα της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 

Προµηθειών.  

 
ΑΡΘΡΟ 11   ΣΥΝΤΑΞΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1. Οι οικονοµικοί φορείς έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της 

προµήθειας είτε για µέρος αυτής (σύμφωνα με τις πέντε ομάδες του προϋπολογισμού). Σε κάθε 

περίπτωση η υποβαλλόµενη προσφορά αφορά στο σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στην 

οµάδα που συµµετέχει ο υποψήφιος.  
 

2. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στα ελληνικά. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το 

Ν.1497/1984 (Α’ 188).  
 

3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους ηλεκτρονικά µέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

(διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην παρούσα 

διακήρυξη. Παράταση της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών δύναται να πραγµατοποιηθεί 

στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 121 § 5 του Ν.4412/2016.  
 

4. Με την υποβολή της προσφοράς από τον οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του 

σχετικού πεδίου του Συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό 

χαρακτήρα.  
 

5. Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
 

α) ένας  υποφάκελος  (κατηγορία  επισυναπτόµενων  αρχείων  στο  ηλεκτρονικό  



9 
 

σύστηµα) µε την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 
και 

 
β)  ένας  υποφάκελος  (κατηγορία  επισυναπτόµενων  αρχείων  στο  ηλεκτρονικό 

 
σύστηµα) µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

ΑΡΘΡΟ 12   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
1. Σύµφωνα µε τα άρθρα 93 και 94 του Ν.4412/2016, στον υποφάκελο µε την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχονται σε µορφή 

αρχείου τύπου pdf τα εξής δικαιολογητικά:  
 

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)(βλ.άρθρο 14 της παρούσας)  
 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισµό (βλ. άρθρο 15 της παρούσας).  
 

Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νοµικού 

προσώπου και  
 

Παραστατικά εκπροσώπησης , αν οι οικονομικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο τους.  
 

Στον ίδιο ως άνω υποφάκελο περιέχονται και τα δικαιολογητικά που αφορούν στην 
 

τεχνική προσφορά και συγκεκριµένα: 
 

Για τα υγρά καύσιµα 
 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 µε την οποία ο οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι:  
 

α)Oι προδιαγραφές των υγρών καυσίµων είναι σύµφωνες µε αυτές που καθορίζονται από το 

αρµόδια όργανα του Κράτους & από τις συνταχθείσες Τεχνικές Προδιαγραφές.  
 

β)Αποδέχεται την αποστολή δειγµάτων στο Γενικό Χηµείο του Κράτους για ποιοτικό έλεγχο, 

µε έξοδα του οικονοµικού φορέα καθώς και για ποσοτικό έλεγχο από την αναθέτουσα αρχή.  
 

γ)Μετά την πώληση των προϊόντων παρέχει εξυπηρέτηση, τεχνική βοήθεια και στοιχεία 

τεχνογνωσίας.  
 

δ)Ο εφοδιασµός των αυτοκινήτων και μηχανημάτων µε πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη θα 

γίνεται από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή/πρατήριο υγρών καυσίµων, εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήµου Ανδραβίδας Κυλλήνης ή σε περίπτωση οικονομικού φορέα 

εκτός των διοικητικών ορίων του Δήµου Ανδραβίδας Κυλλήνης η απόσταση να µη 

υπερβαίνει τα 20 χλµ από την έδρα του Δήµου  (Δημαρχείο, Πολυτεχνείου 2, Τ.Κ. 27053-

ΛΕΧΑΙΝΑ). 
 

Για τα λιπαντικά 
 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 µε την οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:  
 

α)Oι προδιαγραφές των λιπαντικών είναι σύµφωνες µε αυτές που καθορίζονται 
 

από το αρµόδια όργανα του Κράτους & από τις συνταχθείσες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 

β)Τα λιπαντικά προέρχονται από πρωτογενή υλικά και όχι ανακυκλωµένα. 
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 Πιστοποίηση ISO 9000 (9001, 9002, 9003). 
 

 Έγγραφο του οικονοµικού φορέα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των λιπαντικών ή αντίστοιχων 

πιστοποιητικών των κατασκευαστριών βιοµηχανιών. 
 

 Ενδεικτικό τιµοκατάλογο λοιπών λιπαντικών και σχετικών ειδών που δεν µπορούσαν να 

εκτιµηθούν/προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της µελέτης, τα οποία θα καλυφθούν από το 

τµήµα µε α.α. 21 που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της Β’ οµάδας µε τίτλο 

«ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ». 
 

γ) Τα λιπαντικά παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του Δήµου Ανδραβίδας Κυλλήνης, 

τµηµατικά και σύµφωνα µε τις ανάγκες του Δήµου. 
 

2. Στον υποφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχεται η οικονοµική 

προσφορά του οικονοµικού φορέα, σύµφωνα µε το ψηφιακά υπογεγραμμένο συνημμένο έντυπο 

στις με αριθ. πρωτ.: 264/10-01-2019 Τεχνικές Προδιαγραφές. Το εν λόγω έντυπο υπογράφεται 

ψηφιακά από τον οικονοµικό φορέα και επισυνάπτεται σε µορφή αρχείου τύπου pdf στον 

ηλεκτρονικό φάκελο της οικονοµικής προσφοράς.  
 

3. Ο οικονοµικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονοµική του προσφορά συµπληρώνοντας 

την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατος. Στην συνέχεια, το Σύστηµα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον οικονοµικό 

φορέα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του Συστήµατος και του ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το 

τελευταίο.  
 

4. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του Συστήµατος, ο οικονοµικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  
 

5. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά των προαναφερόµενων δύο υποφακέλων υποβάλλονται από τον 

οικονοµικό φορέα ηλεκτρονικά, σε µορφή αρχείου pdf και όσα έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον 

ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή του, χωρίς να απαιτείται θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, χωρίς 

να απαιτείται σχετική θεώρηση.  
 

6. Όσα από τα στοιχεία και δικαιολογητικά δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό 

φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή του, προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή 

εντός προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. Ως τέτοια 

στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: η εγγυητική επιστολή συµµετοχής (πρωτότυπη), πιστοποιητικά 

ISO κλπ.  
 

Η προσκόµιση γίνεται µε διαβιβαστικό, στο οποίο αναγράφονται τα επισυναπτόµενα 

στοιχεία/δικαιολογητικά και κατατίθενται ή αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήµου 

Ανδραβίδας κυλλήνης (ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 2 – Τ.Κ. 27 053 - ΛΕΧΑΙΝΑ).  
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ΑΡΘΡΟ 13   ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για χρονικό διάστηµα 

τουλάχιστον πέντε (5) µηνών από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού (καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής προσφορών).  
 

2. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη του ως άνω χρόνου ισχύος των προσφορών, να ζητήσει 

από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των προσφορών και των εγγυήσεων 

συµµετοχής (άρθρο 72 § 1α Ν.4412/2016). Στην περίπτωση αυτή, για τους οικονοµικούς φορείς 

που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν 

και τους δεσµεύουν για το επιπλέον χρονικό διάστηµα. Η παράταση ισχύος των προσφορών 

λαµβάνει χώρα κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη αρχική 

διάρκεια ισχύος των προσφορών, ήτοι πέντε (5) µήνες.  
 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος των προσφορών, τα 

αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, 

οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 

ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί 

φορείς (άρθρο 97 § 4 Ν.4412/2016).  
 

3. Η αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  
 

Η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από αυτόν που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου.  
 

Η οποία υποβλήθηκε κατά παράβαση των όρων σύνταξης και υποβολής, όπως αυτοί ορίζονται 

στην παρούσα διακήρυξη.  
 

Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συµπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 

αποσαφήνιση και συµπλήρωσή της, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 102 του 

Ν.4412/2016 και στο άρθρο 17 της παρούσας.  
 

Η οποία αφορά µέρος των ειδών ή ποσοτήτων που περιλαµβάνονται ανά οµάδα, όπως οι 

οµάδες αυτές αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας.  
 

Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο 17 της 

παρούσας.  
 

Η οποία αποτελεί αντιπροσφορά ή εναλλακτική προσφορά ή προσφορά υπό αίρεση ή θέτει 

όρο αναπροσαρµογής.  
 

Η οποία περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος.  
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4. Σε περίπτωση ισότιµης προσφοράς (ίδια ακριβώς τιµή/ποσοστό έκπτωσης), η επιλογή 

 του αναδόχου γίνεται µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλλαν 

 ισότιµες προσφορές, σύµφωνα µε το οριζόµενα στο άρθρο 90 § 1 του Ν.4412/2016. 

5. Η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ. Οι οικονοµικές 

 προσφορές  συντάσσονται,  αριθµητικώς  και  ολογράφως,  υποχρεωτικά  επί  του 

 ψηφιακά υπογεγραµµένου εντύπου της αναθέτουσας αρχής (περιλαµβάνεται στα 

 έγγραφα της σύµβασης).   

6. Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 

 άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών/ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που 

 προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη καθώς και στη σύµβαση που θα υπογραφεί. 

 Στην προσφερόµενη τιµή δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 

7. Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το Σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική 

 φόρµα της οικονοµικής προσφοράς, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή 

 προσφοράς την τιµή µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό), που προκύπτει µετά την 

 αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που 

 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη.   

 Τιµές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών:  

 

Ταναφορ

άς Οµάδας «Α» = 161.290,32 € ή 200.000,00 € με ΦΠΑ. 
   

 
Παράδειγµα: Έστω ότι ο συμμετέχοντας οικονομικός φορέας  έχει προσφέρει έκπτωση επί της 
τιµής  

  (όπως ακριβώς ζητείται από τη διακήρυξη) 3% για τα καύσιµα. Στην ειδική ηλεκτρονική 

 φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του Συστήµατος  θα συµπληρώσει ως τιµή 
 

Προσφοράς, 161.290,32 € - (161.290,32 € Χ 0,03) = 156.451,61 €. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
Κατά την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ενηµερωµένη 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω 

οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 (Ν.4412/2016 )για τις οποίες 

οι οικονοµικοί φoρείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν, 
 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 75, 76 

και 77 (Ν.4412/2016 ), γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειµενικούς κανόνες και κριτήρια που 

έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 84 και 

δ) εφόσον η εκτιµώµενη αξία της υπό ανάθεσης σύµβασης υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο 

(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ, ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α' 30) [ονοµαστικοποίηση 
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µετοχών]. (άρθρο 79 παρ.2 Ν.4412/2016) 
 

Για τις συµβάσεις κάτω των ορίων, η Αρχή, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 53, µπορεί να 

εκδίδει αντίστοιχο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, όπου απαιτείται, κατά τις διατάξεις 

του παρόντος. (άρθρο 79 παρ.4 Ν.4412/2016) 

 
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, δηµοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 

3698/16.11.2016 τεύχος Β') απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την έγκριση του Τυποποιηµένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, για διαδικασίες 

σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. 

 
Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά για δηµόσιες συµβάσεις και 

διαγωνισµούς µελετών του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των 

οποίων, σύµφωνα µε το άρθρο 120, λαµβάνει χώρα 20 ηµέρες µετά τη θέση σε ισχύ της εν λόγω 

απόφασης. 

 
Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου II του Ν. 4412/2016 δύνανται να χρησιµοποιούν το ΤΕΥΔ για 

διαδικασίες σύναψης συµβάσεων, η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη 

από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235 του Ν. 4412/2016.  

 

Οδηγίες συμπλήρωσης του ΤΕΥΔ: 
 

Η αναθέτουσα αρχή δηµιουργεί το ΤΕΥΔ για τη συγκεκριµένη διακήρυξη και το αναρτά στην 

ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα του διαγωνισµού. Το αρχείο 

που εξάγεται είναι σε µορφή xml και δεν είναι αναγνώσιµο. 
 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει: 
 

α)Να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από την πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., να το αποθηκεύσει στον 

υπολογιστή του και να το ανεβάσει συνηµµένο. 
 

δ)Να υπογράφει ψηφιακά το αρχείο pdf που εκτύπωσε και να υποβάλλει και αυτό το αρχείο του 

ΤΕΥΔ στο φάκελο της προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

1. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του Δήµου Ανδραβίδας Κυλλήνης και καθορίζεται σε 

ποσοστό 1% (ένα τοις εκατό) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, µε ανάλογη 

στρογγυλοποίηση. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για µία ή περισσότερες οµάδες (τµήµατα) της 

σύµβασης, το ύψος της εγγύησης συµµετοχής υπολογίζεται επί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, 

του/των προσφεροµένου/ων τµήµατος/τµηµάτων. Λαμβάνοντας υπόψη τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό των Τεχνικών Προδιαγραφών, χωρίς ΦΠΑ : 208.808,77 Χ 0,01 = 2.088,09, 

στρογγυλοποιημένο : 2.090,00 €.  

Το ανωτέρω ποσό αναφέρεται σε προσφορά για όλες τις ομάδες. Στην περίπτωση προσφοράς για μία 

ομάδα, το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής είναι :  

- Προσφορά για την Α΄ ομάδα : 1.612,90 €, στρογγυλοποιημένο : 1.615,00 €. 
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- Προσφορά για την Β΄ ομάδα : 39,51 €, στρογγυλοποιημένο : 40,00 €. 
- Προσφορά για την Γ΄ ομάδα : 209,68 €, στρογγυλοποιημένο : 210,00 €. 
- Προσφορά για την Δ΄ ομάδα : 129,03 €, στρογγυλοποιημένο : 130,00 €. 
- Προσφορά για την Ε΄ ομάδα : 39,51 €, στρογγυλοποιημένο : 40,00 €. 
- Προσφορά για την Ζ΄ ομάδα : 17,12 €, στρογγυλοποιημένο : 18,00 €. 
- Προσφορά για την Η΄ομάδα  : 40,32 €, στρογγυλοποιημένο : 41,00 €. 

 
 
Στην περίπτωση προσφοράς για δύο, τρείς ….. ομάδες, απαιτείται το αντίστοιχο 
 άθροισμα των εγγυητικών συμμετοχής.β 
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Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην 

ένωση. 
 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 12 της παρούσας. Εποµένως, 

πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από την εποµένη της 

διενέργειας του διαγωνισµού (καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών). Η εγγύηση 

συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται κατά περίπτωση στα άρθρα 73 

έως 78 του Ν.4412/2016, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της 

σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης.  
 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται:  
 

α)στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και β)στους λοιπούς 

προσφέροντες µετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών και την 
 

ολοκλήρωση των διαδικασιών που ορίζονται στο άρθρο 72 § 1 περ. αα), ββ) και γγ) του 

Ν.4412/2016. 
 

2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός 

ΦΠΑ, εκδίδεται υπέρ του φορέα µε τον οποίο υπογράφεται η σύµβαση και κατατίθεται κατά την 

υπογραφή αυτής. Η εγγύηση καταπίπτει, υπέρ του φορέα, στην περίπτωση παράβασης των όρων 

της σύµβασης.  
 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος 

ισχύος της πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης. Η 

εγγύηση επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.  
 

3. Οι εγγυήσεις των ως άνω παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που 

λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα 

κράτη – µέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε. .Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο 

του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηµατικού ποσού.  
 

4. Οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 72 § 4 του 

Ν.4412/2016 και συγκεκριµένα:  
 

την ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

τον αριθµό της εγγύησης και το ποσό που καλύπτει  
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 την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση 
 

 τους όρους ότι α)η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως και β)σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το 

ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου 
 

 τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
 

 την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης 
 

 την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 

οποίο απευθύνεται και 
 

 στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής 

σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 16   ΛΟΓΟΙ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
 

1. Ένας οικονοµικός φορέας αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

όταν αποδεικνύεται ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για ένα από τους ακόλουθους λόγους:  
 

1.1 Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 

2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 

εγκλήµατος.  
 

1.2 Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – †ελών της Ένωσης 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα καθώς και όπως ορίζεται 

στην κείµενη νοµοθεσία ή στο  
 

εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα. 
 

1.3 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά †ε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε †ε το Ν.2803/2000 (Α’ 48). 
 

1.4 Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.  
 

1.5 Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά †ε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 

χρη†ατοδότηση της  
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τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νοµοθεσία με το Ν.3691/2008 (Α’ 166). 
 

1.6 Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης 
 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συµβουλίου, η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το Ν. 4198/2013 

(A' 215). 

 
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι †έλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτό.  
 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:  
 

στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) τους διαχειριστές,  
 

στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύµβουλο καθώς και όλα τα †έλη 

του Διοικητικού Συµβουλίου.  
 
 

2. Επιπλέον, ένας οικονοµικός φορέας αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης 

σύµβασης εάν εµπίπτει σε µία από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
 

2.1 Μη εκπλήρωση υποχρεώσεων όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία. Αν 

ο οικονοµικός φορέας είναι έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 

την επικουρική ασφάλιση.  
 

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συµπεριλαµβανοµένων κατά περίπτωση των δεδουλευµένων τόκων ή προστίµων, είτε υπαγόµενος σε 

δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.  
 

2.2 Μη τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 18 § 2 του Ν.4412/2016 

«…υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο…»  
 

2.3 Τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συ†βιβασ†ού ή έχει αναστείλει τις επιχειρη†ατικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από  
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παρό†οια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
 

2.4 Σύναψη συµφωνίας με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.  
 

2.5 Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συ†φερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 

Ν.4412/2016.  
 

2.6 Συντρέχει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του 

οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης.  
 

2.7 Έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις.  
 

2.8 Έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79 του Ν.4412/2016.  
 

2.9 Έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλειστικό, 

την επιλογή ή την ανάθεση.  
 

2.10 Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές με το αντικείµενο του 

διαγωνισμού, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του.  
 

2.11 Έχει επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισµός από την συµµετοχή του σε διαδικασίες σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016.  

 
 

3. Υποψήφιες ενώσεις προµηθευτών αποκλείονται από τη συµµετοχή τους στη διαδικασία σύναψης 

σύµβασης σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ανωτέρω καταστάσεις ισχύει για ένα 

τουλάχιστον †έλος της ένωσης.  

 
ΑΡΘΡΟ 17   ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Συγκεκριµένα, η αποσφράγιση θα γίνει στις 

11/03/2019 ηµέρα  Δευτέρα   & ώρα 10:00 π.µ από την επιτροπή διενέργειας διαδικασιών σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 221 § 1 του Ν.4412/2016 και όπως έχει 

συγκροτηθεί µε την 1/15-01-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής . 
 

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία αποσφραγίζονται µόνο οι υποφάκελοι µε την 
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ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποφάκελοι µε την 

ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποσφραγίζονται από την ίδια ως άνω επιτροπή, σε 

ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους οικονοµικούς φορείς των οποίων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές. 
 

Αµέσως µετά την αποσφράγιση των υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την αποσφράγιση των 

υποφακέλων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», οι οικονοµικοί φορείς των οποίων οι οικονοµικές 

προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών, 

προκειµένου να λαµβάνουν γνώση επί των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η ως άνω επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, 

εφαρµοζόµενων των κείµενων διατάξεων περί ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 18   ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ / ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να συµπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 

υποβάλλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες 

από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 
 

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 
 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται, χωρίς να έχει ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 19   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Δήµος Ανδραβίδας Κυλλήνης, ως αναθέτουσα αρχή, 

ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός 

ανάδοχος»), να υποβάλλει εντός προθεσμίας δώδεκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδοποίησης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού (άρθρο 15 παρούσας) καθώς και για την πλήρωση του κριτηρίου 

ποιοτικής επιλογής (άρθρο 7 παρούσας). 
 

Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα 

µε το άρθρο 79 του Ν.4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής που είχε προσκοµισθεί και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την  



20 
 

αµέσως επόµενη πλέον συμφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

µματαιώνεται. 
 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστηµα τα 

απαιτούμουνα δικαιολογητικά, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής που είχε προσκοµισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει της τιµής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ανάθεσης 

µαταιώνεται.  
 

Αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η 

µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού ή η πλήρωση του κριτηρίου ποιοτικής επιλογής, ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104 του 

Ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής που είχε 

προσκοµισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν αποδείξει  
 

ότι πληροί το κριτήριο ποιοτικής επιλογής η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
 

Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το 

αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο (άρθρο 221 § 1 του Ν.4412/2016) και τη διαβίβαση του φακέλου στην 

Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 20   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά µέσα που υποβάλλονται, κατά περίπτωση, από τον 

προσωρινό ανάδοχο, ύστερα από την πρόσκληση που προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο. 
 

α. Φυσικά πρόσωπα 
 

1. Απόσπασμα ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 

υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που 

αναφέρονται στο άρθρο 15 § 1 της παρούσας διακήρυξης (σηµεία 1.1 – 1.6). Ηµεροµηνία 

έκδοσης: το πολύ τρεις 
 

(3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί  
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υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία. Ημερομηνία 

έκδοσης: το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. 
 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασης, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας είναι ενήµερος ως προς τις 

υποχρεώσεις του που αφορούν την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο 

κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία της έγγραφης 

ειδοποίησης της αναθέτουσας αρχής για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
 

4. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού µητρώου του Παραρτήµατος ΧΙ του 

Προσαρτήµατος Α’ του Ν.4412/2016, (στην Ελλάδα το «Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό 

Επιµελητήριο»), µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του εν λόγω οικονοµικού φορέα σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελµά του. Ηµεροµηνία έκδοσης: το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών  
 

κατακύρωσης. 
 

β. Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 
 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και 
 

1. Οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά 

όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το 

απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό.  
 

2. Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκοµίσουν 

πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές 

προσωπικό.  
 

3. Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του Νοµικού Προσώπου (καταστατικό, ΦΕΚ  
 

κλπ). 
 

γ. Συνεταιρισµοί 
 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο 

συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 

δ. Ενώσεις 
 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016. 
 

Διευκρινίσεις: 
 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφρασή τους στα ελληνικά. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται 

η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν.1497/1984 (Α’ 188).  
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 Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον φάκελο µε την 

ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζονται 

σε έντυπη µορφή εντός προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

τους. 
 

Η προσκόµιση γίνεται µε διαβιβαστικό, στο οποίο αναγράφονται τα επισυναπτόµενα 

στοιχεία/δικαιολογητικά και κατατίθενται ή αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήµου Πηνειού 

(ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 2 – Τ.Κ. 27 053 - ΛΕΧΑΙΝΑ). 

 
ΑΡΘΡΟ 21   ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ & ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Η κατακύρωση της σύµβασης γίνεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής στον οικονοµικό 

φορέα που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, του οποίου η προσφορά έγινε 

αποδεκτή σύµφωνα µε τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της παρούσας διακήρυξης.  
 

2. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να κοινοποιήσει αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε 

κάθε προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. Η κοινοποίηση γίνεται µε κάθε 

πρόσφορο τρόπο (fax, e-mail κλπ) επί αποδείξει.  
 

3. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  
 

α)Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης προδικαστικών προσφυγών του Ν.3886/2010.  
 

β)Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.  
 

4. Μετά την επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 

αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, εντός είκοσι (20) 

ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή της 

σύµβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη 

σύµβαση, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας  
 

αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, 
 

η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.  
 

5. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των τευχών που τη 

συνοδεύουν. Κατά την υπογραφή της ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει την εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 14 § 2 της παρούσας. Η σύµβαση 

υπογράφεται χωριστά από τον κάθε φορέα που αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη.  
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6. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της ή έως την ανάλωση του 

ενδεικτικού προϋπολογισµού ή της ποσότητας των ειδών, αν αυτό συµβεί πρώτο. Η διάρκειά της 

δύναται να παραταθεί, έως δύο (2) µήνες, για την ανάλωση τυχόν υπολοίπων ποσοτήτων ή 

πιστώσεων, µετά από σύµφωνη γνώµη του αναδόχου και απόφαση των αρµοδίων οργάνων κάθε 

φορέα. Κατά την παράταση ισχύουν οι όροι της αρχικής σύµβασης. 
 

7. Για την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 200 έως 215 του 

Ν.4412/2016 (ΤΜΗΜΑ Ι: Κοινές διατάξεις για την εκτέλεση συµβάσεων προµήθειας αγαθών 

και παροχής γενικών υπηρεσιών – ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Διατάξεις για την εκτέλεση συµβάσεων 

προµήθειας αγαθών). 

ΑΡΘΡΟ 22   ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

Οι ποσότητες που αναφέρονται στην αριθµ. πρωτ. : 264/10-01-2019, είναι ενδεικτικές και δεν 

δεσµεύουν το Δήµο Ανδραβίδας Κυλλήνης ή τα Νοµικά Πρόσωπα αυτού για την απορρόφηση του 

συνόλου των ποσοτήτων. 
 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες, κατόπιν 

έγγραφης εντολής των αρµοδίων οργάνων και υπηρεσιών του Δήµου Ανδραβίδας Κυλλήνης ή των 

Νοµικών Προσώπων αυτού. Η παράδοση γίνεται µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες του προµηθευτή. 
 

Τόπος παράδοσης: 
 

Το πετρέλαιο θέρµανσης παραδίδεται σε όλες τις εγκαταστάσεις του Δήµου Ανδραβίδας 

Κυλλήνης και των Νοµικών Προσώπων αυτού.  
 

Το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη παραδίδεται στις εγκαταστάσεις ή πρακτορεία ή πρατήρια 

του προµηθευτή, όπου θα γίνεται εφοδιασµός των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων από τις 

εγκαταστάσεις του οικονοµικού φορέα- προµηθευτή/πρατήριο υγρών καυσίµων, το οποίο θα 

βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήµου Ανδραβίδας Κυλλήνης ή σε περίπτωση 

οικονοµικού φορέα-προµηθευτή εκτός των διοικητικών ορίων του Δήµου Ανδραβίδας 

Κυλλήνης η απόσταση να µη υπερβαίνει τα 20 χλµ από την έδρα του Δήµου  (Δημαρχείο , 

Πολυτεχνείου 2 – Τ.Κ. 27 053 - ΛΕΧΑΙΝΑ).  
 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να ζητηθεί η παράδοση καυσίµων σε αποµακρυσµένες 

περιοχές, εντός των ορίων του Δήµου Ανδραβίδας Κυλλήνης, για τον ανεφοδιασµό βαρέων 

οχηµάτων/ µηχανηµάτων.  
 

Τα λιπαντικά παραδίδονται τµηµατικά και σύµφωνα µε τις ανάγκες του Δήµου, στις 

εγκαταστάσεις του Δήµου  (Δημαρχείο , Πολυτεχνείου 2 – Τ.Κ. 27 053 - ΛΕΧΑΙΝΑ).  

Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της 

σύµβασης προµήθειας (επιτροπή άρθρου 221 § 11β του Ν.4412/2016), όπως αυτή θα συγκροτηθεί 

µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου για το έτος 2019.  

Για τη διαδικασία παραλαβής εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των  άρθρων 200 παραγρ. 3 & 4, 202, 

206, 208 & 209 του Ν.4412/2016. 

        Επίσης λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 200 παραγρ. 3 & 4,  αλλά και την φύση της προμήθειας 
προβλέπονται τμηματικές παραδόσεις, επομένως και τμηματικές πληρωμές, κατά τα λοιπά ισχύει ότι 
προβλέπεται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 23   ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, 

µε απόφαση των αρµοδίων κατά περίπτωση οργάνων (του Δήµου Ανδραβίδας Κυλλήνης ή των 

Νοµικών Προσώπων αυτού), ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, µπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, 

µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  
 

Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην ταχθείσα 

προθεσµία και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόµενες κυρώσεις.  
 

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε 

την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά.  
 

3. Με απόφαση των αρµοδίων κατά περίπτωση οργάνων (του Δήµου Πηνειού ή των Νοµικών 

Προσώπων αυτού), ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η 

επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, 

µε την προϋπόθεση ο προµηθευτής να καταθέσει χρηµατική εγγύηση που να καλύπτει την 

καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.  
 

4. Διαπιστωμένες από την αρµόδια επιτροπή βλάβες προερχόμενες από ακατάλληλα καύσιµα ή 

λιπαντικά βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 24   ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα 

που απορρέει από αυτήν για τους λόγους και µε τη διαδικασία που ορίζεται το άρθρο 203 του 

Ν.4412/2016. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 25   ΠΛΗΡΩΜΗ & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά (άρθρο 200, παραγρ. 3 Ν. 4412/2016), µετά την 

εκκαθάριση της δαπάνης και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί λογιστικού ΟΤΑ, µε 

χρηµατικό ένταλµα το οποίο συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Ο ανάδοχος 

βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις, φόρους κλπ. 

ΑΡΘΡΟ 26   ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Η υποβολή ενστάσεων κατά της απόφασης επικύρωσης των σταδίων του διαγωνισµού δεν 

είναι δυνατή, δεδοµένου ότι η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης υπερβαίνει το ποσό των 

60.000,00 € προ ΦΠΑ (άρθρο 100 § 4 Ν.4412/2016). 
 

Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης των 

συµβάσεων της παρούσας διακήρυξης, διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3886/2010 

«ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ…», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασµό µε την εγκύκλιο του ΥΠ.ΟΙΚ. µε 

αριθµ.πρωτ.Π1/273/07-02-2011. 
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Σηµειώνεται ότι από 01-01-2017 εφαρµόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV µε τίτλο 

«ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (άρθρα 

345-374) του Ν.4412/2016. 
 

Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, συµπληρώνοντας την ειδική φόρµα του 

Συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου pdf το 

οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
 

Για την άσκηση προσφυγής, κατά των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, εφαρµογή 

έχουν οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν.3852/2010 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του 

άρθρου 227 του ίδιου νόµου καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 12 της Π1/2390/16-10-

2013 απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 27   ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Δηµοσιότητα προκήρυξης: 

 
Δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο (ελληνικό τύπο και τεύχος διακηρύξεων δηµοσίων 

συµβάσεων της Εφηµερίδας Κυβέρνησης).  
 

Ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο http://www.sites.diavgeia.gov.gr/ Πρόγραµµα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ».  
 

Καταχώρηση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  
 

Αποστολή στα επιµελητήρια και λοιπούς φορείς και τοιχοκόλληση στον πίνακα  
 

ανακοινώσεων του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης. 
 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της προκήρυξης σε εθνικό επίπεδο βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 

2. Δηµοσιότητα διακήρυξης: 

 Ανάρτηση  στο  διαδικτυακό  τόπο  http://www.sites.diavgeia.gov.gr/  Πρόγραµµα 

 «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και καταχώρηση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

3. Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύµβασης: 
 

Ο Δήµος Ανδραβίδας Κυλλήνης, ως αναθέτουσα αρχή, προσφέρει ελεύθερη, πλήρη, 

άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης από την 

ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Συγκεκριµένα, τα έγγραφα 

της σύµβασης διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήµου Ανδραβίδας Κυλλήνης  http:// 

www.andravida-killini.gr . 
 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης παρέχει σε όλους τους 
οικονοµικούς φορείς συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

 



26 
 

 
 
 

 Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µέσω  

 συνοδεύονται  από  επισυναπτόµενο  ηλεκτρονικό  αρχείο  µε  το  κείµενο  των  

 ερωτηµάτων. Το εν λόγω αρχείο απαιτείται να έχει µορφή αρχείου pdf και να είναι  

 ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα συµπληρωµατικών  

 πληροφοριών/διευκρινήσεων/ερωτήσεων που υποβάλλονται µε άλλο τρόπο ή δίχως  

 ψηφιακή υπογραφή, δεν εξετάζονται.    
 

Στοιχεία επικοινωνίας:  
 

Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας/Τμήμα Μελετών & Επίβλεψης Έργων 
 

τηλ. 2623360841/60807 – fax: 2623360830 e-mail: gkordonouris43@gmail.com, 

αρµ. υπάλληλος: Κορδονούρης Γεώργιος.  
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΜΟΡΑΝΤ ΝΑΜΠΙΛ- ΙΩΣΗΦ 


