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  ΕΠΕΙΓΟΝ 
   
ΠΡΟΣ:  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
 Πίνακας Αποδεκτών ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7 
   Τηλέφ.: 210 348 3161 

ΚΟΙΝ.:  Φ.461.3/34/415566 
  Σ.1640 

  Αθήνα, 18 Ιουν 20 
  Συνηµµένα: 1 Περίληψη ∆ιακήρυξης 
    

ΘΕΜΑ: ∆ηµοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση ∆ιακήρυξης του Υπ΄ Αρίθµ. 
 58/20, Ανοικτού, ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού) 

  
ΣΧΕΤ.: α.   Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρε- 
       σιών» 

 β.   Φ.600.163/88/415501/Σ.1617/17 Ιουν 20/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/5α 
 
  Σας γνωρίζουµε ότι, η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ, προκηρύσσει µε το (β) σχετικό, εντολή 
διενέργειας διαδικασίας σύναψης σύµβασης για την παροχή υπηρεσιών λυµατοφόρων 
οχηµάτων και αποφρακτικών µηχανηµάτων για τις ανάγκες των ΚΥΤ των νησιών του 
ανατολικού Αιγαίου, ΥΕ:05 της δράσης µε κωδικό ΟΠΣ: 5011009.    
 
   Το ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆Ι∆ΕΑΠ και το ΓΕΣ/∆3(∆ΕΝ∆ΗΣ) στα οποία κοινοποιεί-
ται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλούνται όπως καταχωρίσουν τη (β) σχετική διακήρυξη, 
στις ιστοσελίδες www.dideap.mil.gr και www.army.gr αντίστοιχα, την Πέµπτη 18 Ιουν 
20. 
 
  Ηµεροµηνία αποστολής του τυποποιηµένου εντύπου 2, στην επίσηµη 
εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 16 Ιουν 20.  
 
   Ηµεροµηνία ανάρτησης της συνηµµένης περίληψης διακήρυξης στον 
ιστότοπο του ΚΗΜ∆ΗΣ και στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», η  Πέµπτη 18 Ιουν 20. 
 
   Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας. 
  

   Χειριστής θέµατος, ΕΜΘ Αλχίας (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β. Επιτελή ΑΣ-
∆ΥΣ/∆ΠΜ/7, τηλ. 210 348 3163, (email: g.s.plakias@army.gr). 

 
 Ταξίαρχος Βασίλειος Μπέλλος 

Ακριβές Αντίγραφο ∆ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 
  
  

ΕΜΘ Αλχίας (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς  
ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7α,β,γ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  
Αποδέκτες για Ενέργεια  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  (µε e-mail) 
Αποδέκτες για Πληροφορία  
ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆Ι∆ΕΑΠ (µε e-mail)  
ΓΕΣ/Γ4 - ∆3 (µε e-mail) - ∆ΟΙ  
ΑΣ∆ΕΝ/Γ1 - ∆ΟΙ  
ΑΣ∆ΥΣ/∆Γ΄Κ  
ΑΣ∆ΥΣ/∆ΟΙ - ∆ΠΜ/5α - 7ο ΤΜ  
98 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ  
80 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ  
96 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ  
Ζ' ΕΛ∆ΑΠ  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΥΤ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓOΥ ΜΕ 
ΑΡΙΘΜΟ 5 ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κ.Υ.Τ) ΤΩΝ 
ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΞΟ∆ΩΝ ΤΟΥΣ» ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5011009 ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΗΣ 

2014-2020 

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυµία Ανώτατη Στρατιωτική ∆ιοίκηση 
Υποστήριξης Στρατού (ΑΣ∆ΥΣ) / 
∆ιεύθυνση Προµηθειών (∆ΠΜ) 

Ταχυδροµική διεύθυνση Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδροµικός Κωδικός 15778 

Χώρα Ελλάδα, GR3 

Κωδικός ΝUTS ΛΕΣΒΟΣ GR 411 

ΧΙΟΣ       GR 413 

ΛΕΡΟΣ   GR 421 

Τηλέφωνο 210 - 3483135 

Φαξ 210 - 3454603 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  asdysdpm@otenet.gr 

Αρµόδιος για πληροφορίες Ανθστής (ΥΓ) Γεώργιος Σιαφάκας 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.army.gr 

∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο 
διαδίκτυο (URL) 

www.army.gr 

2. Σύντοµη Περιγραφή της ∆ηµόσιας Σύµβασης 

2.1. Αντικείµενο της Σύµβασης 

2.1.1. Η σύµβαση περιλαµβάνεται στο υποέργο Νο 5 της Πράξης: 
«Παροχή υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας στα Κέντρα Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και κάλυψη των 

 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7 
 Αριθ. Πρωτ: 415566 
 Αθήνα,18 Ιουν 20 
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λειτουργικών εξόδων τους» η οποία έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραµµα 
«Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» µε βάση την 
απόφαση ένταξης µε αρ. πρωτ.: 1697/Φ.27/18.12.2017 και την τροποποίηση 
αυτής µε αρ.πρωτ: 703/10.04.2020  και έχει λάβει κωδικό MIS 5011009 και 
συγχρηµατοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης) και από εθνικούς πόρους µέσω του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) (αριθµ. εναρ. Έργου: 2017ΣΕ73720001). 

2.1.2. Η παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης υποδιαιρείται 
στα ακόλουθα τµήµατα: 

2.1.2.1. Τµήµα 1: Παροχή υπηρεσιών αφαίρεσης και 
µεταφοράς λυµάτων καθώς και καθαρισµό των αποχετεύσεων (αποφράξεις) στο 
KYT Λέσβου, εκτιµώµενης (καθαρής) αξίας 119.328,00  € πλέον ΦΠΑ 17%. 

2.1.2.2. Τµήµα 2: Παροχή υπηρεσιών αφαίρεσης και 
µεταφοράς λυµάτων καθώς και καθαρισµό των αποχετεύσεων (αποφράξεις) στο 
KYT Xίου, εκτιµώµενης (καθαρής) αξίας 67.920,00 € πλέον ΦΠΑ 17%. 

2.1.2.3. Τµήµα 3: Παροχή υπηρεσιών αφαίρεσης και 
µεταφοράς λυµάτων καθώς και καθαρισµό των αποχετεύσεων (αποφράξεις) στο 
KYT Λέρου, εκτιµώµενης (καθαρής) αξίας 332.535,00 € πλέον ΦΠΑ 17%. 

2.1.3. Αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των εν λόγω ειδών όπως 
αναφέρονται στο Παράρτηµα «Ι» («Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και 
Οικονοµικού Αντικειµένου της Σύµβασης») της οικείας διακήρυξης.   

2.2. Αξία της Σύµβασης 

2.2.1. Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 
711.761,31 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 17 % (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ:, 
608.343,00 €, ΦΠΑ : 103.418,31€) και συµπεριλαµβάνει: 

2.2.2. Την εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, η οποία ανέρχεται στο 
ποσό των  608.146,11 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (17%) (προϋπολογισµός 
χωρίς ΦΠΑ: 519.783,00 €, ΦΠΑ: 88.363,11 €), όπως αναφέρεται αναλυτικά στον 
Πίνακα της παρ. 2.2.5 της παρούσας. 

2.2.3. Την εκτιµώµενη αξία του δικαιώµατος προαίρεσης  , η οποία 
ανέρχεται στο ποσό των 103.615,20 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (17%) 
(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 88.560,00 €, ΦΠΑ: 15.055,20 €), όπως αναφέρεται 
αναλυτικά στον Πίνακα της παρ. 2.2.6 της παρούσας.  

2.2.4. Η συνολική εκτιµώµενη αξία της σύµβασης µπορεί να 
µεταβληθεί σε περίπτωση αλλαγής του ΦΠΑ, το οποίο µέχρι 30 Ιουν 20 είναι 17% 
(ΦΕΚ Β΄ 4744 / 23.12.2019). 

2.2.5. Αναλυτικός Πίνακας υπό Μίσθωση και Συντήρηση Υλικών. 
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Α/Α 

ΣΤΗΛΗΣ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ΚΥΤ/ 

ΤΜΗΜΑ

Μέγιστος 

Μηνιαίος 

Εκτιμώμενος 

Αριθμός  

Επισκέψεων 

Εκτιμώμενη 

Αξία Ανά 

Επίσκεψη 

(Άνευ Φπα)

Εκτιμώμενο 

Μηνιαίο 

Κόστος 

(Άνευ Φπα

Εκτιμώμενο 

Ετήσιο 

Κόστος (Άνευ 

Φπα)

Μέγιστος 

Μηνιαίος 

Όγκος 

Λυματων 

(Κ.Μ)

Εκτιμώμενη 

Αξία Ανά Κ.Μ 

Μεταφερό-

μενου Λύματος 

(Άνευ Φπα)

Εκτιμώμενο 

Μηνιαίο 

Κόστος 

(Άνευ Φπα)

Εκτιμώμενο 

Ετήσιο 

Κόστος 

(Άνευ Φπα)

Συνολικό 

Μηνιαίο 

Κόστος 

(Άνευ Φπα)

Συνολικό Ετήσιο 

Κόστος 

Παροχής 

Υπηρεσιών 

Αφαίρεσης και 

Μεταφοράς 

Λυμάτων καθώς 

και Καθαρισμό των 

Αποχετεύσεων 

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

Συνολικό Ετήσιο 

Κόστος

 Παροχής 

Υπηρεσιών 

Αφαίρεσης και 

Μεταφοράς 

Λυμάτων καθώς και 

Καθαρισμό των 

Αποχετεύσεων 

(ΜΕ ΦΠΑ 17%)

ΛΕΣΒΟΣ 50 51,28 2.564,00 30.768,00 1.200 6,15 7.380,00 88.560,00 9.944,00 119.328,00 139.613,76

ΧΙΟΣ 22 130 2.860,00 34.320,00 400 7 2.800,00 33.600,00 5.660,00 67.920,00 79.466,40

ΛΕΡΟΣ 15 300 4.500,00 54.000,00 3.875 5,99 23.211,25 278.535,00 27.711,25 332.535,00 389.065,95

119.088,00 400.695,00 43.315,25 519.783,00 608.146,11

Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Αποχετεύσεων 

(Αποφράξεις)

Παροχή Υπηρεσιών Αφαίρεσης και Μεταφοράς 

Λυμάτων
Συνολικά Κόστη

ΣΥΝΟΛΑ  
2.2.6. Αναλυτικός Πίνακας Παροχής Υπηρεσιών (ΜΕ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)  
 

2.2.7. Ο προς µίσθωση εξοπλισµός, καθώς και οι υπηρεσίες 
συντήρησης αυτού κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) και συµπληρωµατικού λεξιλογίου(CPV):  

Α/Α 

ΣΤΗΛΗΣ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ΚΥΤ/ 

ΤΜΗΜΑ

Μέγιστος 

Μηνιαίος 

Εκτιμώμενος 

Αριθμός  

Επισκέψεων 

Εκτιμώμενη 

Αξία Ανά 

Επίσκεψη 

(Άνευ Φπα)

Εκτιμώμενο 

Μηνιαίο 

Κόστος 

(Άνευ Φπα

Εκτιμώμενο 

Ετήσιο 

Κόστος (Άνευ 

Φπα)

Μέγιστος 

Μηνιαίος 

Όγκος 

Λυματων 

(Κ.Μ)

Εκτιμώμενη 

Αξία Ανά Κ.Μ 

Μεταφερό-

μενου Λύματος 

(Άνευ Φπα)

Εκτιμώμενο 

Μηνιαίο 

Κόστος 

(Άνευ Φπα)

Εκτιμώμενο 

Ετήσιο 

Κόστος 

(Άνευ Φπα)

Συνολικό 

Μηνιαίο 

Κόστος 

(Άνευ Φπα)

Συνολικό Ετήσιο 

Κόστος 

Παροχής 

Υπηρεσιών 

Αφαίρεσης και 

Μεταφοράς 

Λυμάτων καθώς 

και Καθαρισμό των 

Αποχετεύσεων 

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

Συνολικό Ετήσιο 

Κόστος

 Παροχής 

Υπηρεσιών 

Αφαίρεσης και 

Μεταφοράς 

Λυμάτων καθώς και 

Καθαρισμό των 

Αποχετεύσεων 

(ΜΕ ΦΠΑ 17%)

ΛΕΣΒΟΣ 0,00 0,00 1.200 6,15 7.380,00 88.560,00 7.380,00 88.560,00 103.615,20

ΧΙΟΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΛΕΡΟΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 88.560,00 7.380,00 88.560,00 103.615,20ΣΥΝΟΛΑ

Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Αποχετεύσεων 

(Αποφράξεις)

Παροχή Υπηρεσιών Αφαίρεσης και Μεταφοράς 

Λυμάτων
Συνολικά Κόστη

ΑΔΑ: 6ΗΙ96-ΒΙ3



Σελίδα 6 
 Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 

το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

  

2.2.8. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το µονοµερές δικαίωµα 
(δικαίωµα προαίρεσης) να αναθέσει στον ανάδοχο τµήµατος της παρούσας 
διακήρυξης, επιπλέον ποσότητες µέχρι αυτές που εµφανίζονται αναλυτικά στον 
Πίνακα 3 της παρ. 1.3.1.3 της οικείας διακήρυξης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 132 παρ 1 περ α, του ν.4412/2016, χωρίς  ο  Ανάδοχος να δικαιούται να 
ζητήσει αύξηση των τιµών ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις. 

2.2.9. Το δικαίωµα αυτό ασκείται πριν από τη λήξη της σύµβασης 
κατόπιν σύµφωνης γνώµης της ∆ιαχειριστικής Αρχής Ε.Υ.ΣΥ.∆.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π 
και της έγκαιρης  έγγραφης  ενηµέρωσης  του  Αναδόχου  και  για  µέγιστο χρονικό  
διάστηµα 6 µηνών από την λήξη της διάρκειας της αρχικής σύµβασης (12 µήνες) ή 
την ανάλωση της συνολικής (αρχικής) συµβατικής αξίας της (αρχικής) σύµβασης 
πριν τη λήξη της (αρχικής) συµβατικής διάρκειας,  µε  τους ίδιους  συµβατικούς 
όρους. 

3. Εκτιµώµενο Χρονοδιάγραµµα Παράδοσης Υλικών/Υπηρεσιών 

3.1. Η διάρκεια της σύµβασης είναι 12 µήνες. 

3.2. Η σύµβαση (αρχική συµπεριλαµβανοµένου τυχόν τροποποίησης /-
σεων) θεωρείται ότι εκτελέστηκε λόγω της ιδιαιτερότητας των παρεχόµενων 
υπηρεσιών και της µη συγκεκριµένης ροής των προσφύγων και µεταναστών στο 
Κ.Υ.Τ. όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

3.2.1. Έχει παρέλθει η διάρκεια αυτής που έχει τεθεί στην 
διακήρυξη.  

3.2.2. Αναλώθηκε η συνολική συµβατική αξία της σύµβασης πριν 
τη λήξη της συµβατικής διάρκειας. 

3.2.3. Ολοκληρώθηκε η οριστική παραλαβή των συµβατικών 
υπηρεσιών στο χώρο που ορίζεται στην οικεία δαικήρυξη. 

3.2.4. Αποπληρώθηκε η συνολική αξία της συµβάσεως, αφού 
προηγουµένως επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες ή εκπτώσεις. 

3.2.5. Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις 
και από τα δύο (2) συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις 
κατά τα προβλεπόµενα  και εκδόθηκαν τελεσίδικες αποφάσεις επί επιβολής 
ποινικών ρητρών ή επί διαδικασίας δικαστικής επίλυσης διαφορών. 

Κοινό Λεξιλόγιο (CPV) Περιγραφή 

90410000-4 Υπηρεσίες Αφαίρεσης Λυµάτων 

90470000-2 Υπηρεσίες Καθαρισµού Αποχετεύσεων  

90513700-3 Υπηρεσίες Μεταφοράς Ιλύος  
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3.2.6. Ηµερήσια περιοδικότητα άντλησης - µεταφοράς λυµάτων 
κατόπιν υποδείξεως της ∆κσης του εκάστοτε ΚΥΤ. 

3.2.6.1. ΚΥΤ Λέσβου:  Κατ’ εκτίµηση 50 δροµολόγια 
µηνιαίως για το αποφρακτικό. 

3.2.6.2. ΚΥΤ Χίου: Κατ’ εκτίµηση 22 δροµολόγια 
µηνιαίως για το αποφρακτικό. 

3.2.6.3. ΚΥΤ Λέρου: Κατ’ εκτίµηση 15 δροµολόγια 
µηνιαίως για το αποφρακτικό. 

3.2.7. Ο ανάδοχος υποχρεούται εφόσον λάβει εντολή από την 
Υπηρεσία, να µεταβεί άµεσα, εντός 1 ½ ώρας, στη περιοχή του ΚΥΤ, στο σηµείο 
που θα του υποδειχθεί, προκειµένου να εκτελέσει την εργασία υπό την επίβλεψη 
της Υπηρεσίας. 

3.2.8. Η παραλαβή των µηνιαίων υπηρεσιών συντήρησης (άρθρο 
Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. της οικείας 
διακήρυξηςΣφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.) και η 
έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται από την 
επιτροπή παραλαβής του εν λόγω άρθρου (Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της 
αναφοράς δεν βρέθηκε.) εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την 
τελευταία ηµέρα του προηγούµενου µήνα (στον οποίο αναφέρονται τα 
πρωτόκολλα). 

4. ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής 

4.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 
οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: 

4.1.1. Κράτος - µέλος της Ένωσης. 

4.1.2. Κράτος - µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.). 

4.1.3. Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 
στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση 
Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 

4.1.4. Σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε 
την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.  

4.1.5. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων 
και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη 
νοµική µορφή  για την υποβολή προσφοράς. 

4.1.6. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση 
οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
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5. ∆ιαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης. 

5.1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 
27 του Ν.4412/2016, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιµη 
µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

5.2. Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης για τα Τµήµατα 1, 2 και 3 είναι η 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής 
ανά  Τµηµά του άρθρου 1.3.4 της οικείας διακήρυξης. 

5.3. Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλουν προσφορά για κάθε 
τµήµα ξεχωριστά, από ένα (1) έως και τρία (3) τµήµατα (ΚΥΤ) συνολικά και 
να αναδειχθούν ανάδοχοι για όσα από αυτά τα τµήµατα µειοδότησαν. 
∆ιευκρινίζεται ότι θα πρέπει να κατατεθεί ξεχωριστή προσφορά για κάθε 
τµήµα. 

5.4. Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο Παράρτηµα «Ι» της οικείας ∆ιακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας 
ποσότητας της προµήθειας ανά είδος /τµήµα.   

5.5. ∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

5.6. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 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 του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε 
µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

5.7. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά ανά µήνα από την 
αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ στον αριθµό λογαριασµού (ΙΒΑΝ) του αναδόχου, 
στο 100 % του συµβατικού µηνιαίου τιµήµατος που παραλήφθηκε σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στο άρθρο 6.3 της οικείας διακήρυξης και το αργότερο σε τριάντα 
(30) ηµέρες µετά τη σύνταξη των αντίστοιχων πρωτοκόλλων οριστικής 
παραλαβής. 

5.8. Η καταλληλότητα άσκησης Επαγγελµατικής ∆ραστηριότητας, η 

Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική Επάρκεια, η Τεχνική και Επαγγελµατική 
Ικανότητα και τα Πρότυπα ∆ιασφάλισης Ποιότητας, Πρότυπα Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης και Πρότυπα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία έχει 
όπως περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 του 
τεύχους της οικείας διακήρυξης.   

6. ∆ικαίωµα Προαίρεσης 

6.1. Στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης παροχής υπηρεσιών, 
η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί 
να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης [ανά Τµήµα (ΚΥΤ)] για ολόκληρη ή 
µεγαλύτερη ποσότητα έως 15 % µε την προϋπόθεση ότι η αύξηση αυτή είναι εντός 
της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης ή µικρότερης ποσότητας έως 50%. Για 
κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου από τα έγγραφα της 
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σύµβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή. 

6.2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το µονοµερές δικαίωµα (δικαίωµα 
προαίρεσης) να αναθέσει στον ανάδοχο τµήµατος της παρούσας διακήρυξης, 
επιπλέον ποσότητες µέχρι αυτές που εµφανίζονται αναλυτικά στον Πίνακα 3 της 
παρ. 1.3.1.3 της οικείας διακήρυξης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 132 
παρ 1 περ α, του ν.4412/2016, µε το ίδιο µηνιαίο τίµηµα χωρίς  ο  Ανάδοχος να 
δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιµών ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις. 

6.3. Το δικαίωµα αυτό ασκείται πριν από τη λήξη της σύµβασης κατόπιν 
σύµφωνης γνώµης της ∆ιαχειριστικής Αρχής Ε.Υ.ΣΥ.∆.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π και της 
έγκαιρης  έγγραφης  ενηµέρωσης  του  Αναδόχου  και  για  µέγιστο χρονικό  
διάστηµα 6 µηνών από την λήξη της διάρκειας της αρχικής σύµβασης (12 µήνες) ή 
την ανάλωση της συνολικής (αρχικής) συµβατικής αξίας της (αρχικής) σύµβασης 
πριν τη λήξη της (αρχικής) συµβατικής διάρκειας,  µε  τους ίδιους  συµβατικούς 
όρους. 

7. Χρηµατοδότηση της Σύµβασης 

 Η σύµβαση περιλαµβάνεται στο υποέργο Νο 5 της Πράξης: «Παροχή 
υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
(Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και κάλυψη των λειτουργικών 
εξόδων τους» η οποία έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραµµα «Ταµείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» µε βάση την απόφαση ένταξης µε αρ. 
πρωτ.: 1697/Φ.27/18.12.2017 και την τροποποίηση αυτής µε αρ.πρωτ: 
703/10.04.2020 και έχει λάβει κωδικό MIS 5011009 και συγχρηµατοδοτείται  από 
την Ευρωπαϊκή ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης) 
και από εθνικούς πόρους µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
(Π∆Ε) (αριθµ. εναρ. Έργου: 2017ΣΕ73720001). 

8. Χρονικές Προθεσµίες ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

8.1. Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 
20/07/2020 και ώρα 15.00 . 

8.2. Η διαδικασία (ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών) θα 
διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της 
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 24/07/2020, ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία 
παραλαβής των προσφορών. 

  Επισηµαίνεται: Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των 
προσφορών θα ανέρχεται σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής 
της προκήρυξης σύµβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

8.3. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ). 

8.4. Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά,  το αργότερο οκτώ (8). ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, 
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στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στην 
πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραµµένους  στο σύστηµα 
οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια 
που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα 
το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε 
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 

8.5. Η Aναθέτουσα Aρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία 
παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί 
φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

8.5.1. Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν 
και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το 
αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή 
των προσφορών. 

8.5.2. Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές 
αλλαγές. 

8.6. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη 
σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

8.7. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή 
δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται 
παράταση των προθεσµιών.  

9. ∆ηµοσιότητα 

9.1. ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

9.1.1. ∆ηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στην επίσηµη 
εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) µε ηµεροµηνία αποστολής  του 
τυποποιηµένου εντύπου 2, για δηµοσίευση στην ΕΕΕΕ την 16/06/2020. 

9.1.2. Τα αποτελέσµατα της παρούσας ανοιχτής διαδικασίας θα 
γνωστοποιηθούν µέσω γνωστοποίησης συναφθείσας σύµβασης σύµφωνα µε τα 
άρθρα 64 και 65 του Ν. 4412/2016. 

9.2. ∆ηµοσίευση σε Εθνικό Επίπεδο 

9.2.1. Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας 
∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). 

9.2.2. Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης 
καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ:  
http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
σύµβασης στην πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ έλαβε Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό: 93044 
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9.2.3. ∆εν απαιτείται δηµοσίευση σε ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες 
περιφερειακές (νοµαρχιακές) εφηµερίδες, καθόσον η προµήθεια είναι κεντρική . 

9.2.4. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως 
προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 
ν.3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ). 

9.2.5. Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα 
της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.army.gr - www.dideap.mil.gr 
στην διαδροµή : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ► ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ► ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ , καθ’  όλη τη 
διάρκεια υποβολής των προσφορών. 

9.2.6. Απαιτείται ανάρτηση της απόφασης για τη διενέργεια της 
ανοιχτής διαδικασίας και της διακήρυξης, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
για διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 46 παρ. 2 της 
ΥΠΑΣΥ∆ [ΥΑ 2015 (ΦΕΚ 3522Β / 19-9-19 )]. 

9.3. Έξοδα δηµοσιεύσεων 

  ∆εν υφίστανται καθόσον ο διαγωνισµός διενεργείται από κεντρική 
υπηρεσία. 

10. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία 

10.1. Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί 
η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από 
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 
νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και 
πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του.  

10.2. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 
προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

10.2.1. ∆έκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη 
κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή 

10.2.2. ∆εκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα 
επικοινωνίας, άλλως, 

10.2.3. ∆έκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή 
τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του 
ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. 

  Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης 
γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη 
δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
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10.3. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της 
συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 

10.4. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά  µέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του 
διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση 
εγκεκριµένων πιστοποιητικών. 

10.5. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής 
κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά 
οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 
7 της µε αριθµ. 56902/215 Υ.Α. 

10.6. Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση 
ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την 
έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια. 

10.7. Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η 
άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία 
διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε 
το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύµβασης εάν υποβλήθηκε µόνο µία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν 
ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι. 

10.8. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει 
την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα 
προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

10.9. Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του 
ΕΣΗ∆ΗΣ: 

10.9.1. Κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του 
αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

10.9.2. ∆ιαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 
1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

10.10. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των 
προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των 
ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των 
ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 
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είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής. 

10.11. Η Αρχή επιλαµβάνεται αποκλειστικά επί θεµάτων που θίγονται µε 
την προσφυγή και δεν µπορεί να ελέγξει παρεµπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή 
ζητήµατα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.  

10.12. Σε περίπτωση συµπληρωµατικής αιτιολογίας επί της 
προσβαλλόµενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την 
συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθηµερόν στον προσφεύγοντα µέσω 
της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό µε οποιοδήποτε 
πρόσφορο µέσο. Υποµνήµατα επί των απόψεων και της συµπληρωµατικής 
αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται µέσω της πλατφόρµας του 
ΕΣΗ∆ΗΣ έως πέντε (5) ηµέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

10.13. Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή 
την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

10.14. Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί 
προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής 
και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

10.15. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει την αναστολή της 
εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρµοδίου 
δικαστηρίου . ∆ικαίωµα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθηµάτων έχει και η 
αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα 
ένδικα βοηθήµατα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συµπροσβαλλόµενες µε την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς 
την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής 
ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

10.16. Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την 
προηγούµενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

10.17. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε 
προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής . Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 
παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

10.18. Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, 
εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

10.19. Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην 
ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας σύµβασης, κατά τα ειδικότερα 
οριζόµενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

10.20. Αναλυτικά τα στοιχεία της ΑΕΠΠ είναι τα παρακάτω: 

10.20.1. Επίσηµη επωνυµία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών 
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10.20.2. Ταχ. διεύθυνση: Λ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης 

10.20.3. Πόλη: Αθήνα 

10.20.4. Ταχ. κωδικός: 18233 

10.20.5. Χώρα: ΕΛΛΑ∆Α 

10.20.6. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: aepp@aepp-procurement.gr 

10.20.7. Τηλέφωνο: +30 2132141216 

10.20.8. Φαξ: +30 2132141229 

10.20.9. ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr. 

11. Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

11.1. Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν 
µέρει, αιτιολογηµένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους 
του άρθρου 106 του ν.4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου 
οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που 
εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη. 

11.2. Σε περίπτωση επαναπροκύρηξης του διαγωνισµού απαιτείται 
σύµφωνη γνώµη της ΕΥΣΥ∆ΤΑΜΕΤΑΑΠ. 

12.  Χρόνος Ισχύος των Προσφορών 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς 
για διάστηµα 180 ηµερών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού 
(ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, άρθρο 1.5 της 
παρούσας διακήρυξης). Οι οικονοµικοί φορείς δηλώνουν το χρόνο ισχύος της 
προσφοράς τους στο Παράρτηµα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγµα Οικονοµικής 
Προσφοράς» της οικείας διακήρυξης και συγκεκριµένα επί της παρ. 5 αυτού. 

13. Γλώσσα 

13.1. Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

13.2. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην 
ελληνική γλώσσα. 

13.3. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή 
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)1. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο 
κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο 
της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

13.4. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
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συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά 
ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο. 

13.5. Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - 
µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, 
χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

13.6. Κάθε µορφής επικοινωνία  µε την αναθέτουσα αρχή , καθώς και 
µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα.  

14. Εγγύηση Συµµετοχής 

14.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς 
(προσφέροντες),  «εγγύηση συµµετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στο 
δυο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσας, αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ του 
τµήµατος για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά, µε ανάλογη στρογγυλοποίηση 
όπως αναλυτικά αναγράφεται στον κάτωθι πίνακα: 

ΤΜΗΜΑ ΚΥΤ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

1 ΛΕΣΒΟΥ 
∆ύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα 
ευρώ 

2.390,00 € 

2 ΧΙΟΥ Χίλια τριακόσια εξήντα ευρώ  1.360,00 € 

3 ΛΕΡΟΥ Έξι χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ  6.650,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆έκα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 10.400,00 € 

14.2. Στην 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. 

14.3. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα 
(30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς της οικείας 
διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν 
τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη 
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

14.4. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την 
προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται 
στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 72 
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Σελίδα 16 
 Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από 

το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

του ν. 4412/2016. 

14.5. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την 
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή 
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της οικείας διακήρυξης, 
δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή 
δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 

15. H σύµβαση που θα προκύψει καλύπτεται από τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων 
Προµηθειών. 

 Ταξίαρχος Βασίλειος Μπέλλος 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 

  
  

ΕΜΘ Αλχίας (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς  
ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7α,β,γ  
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