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ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ 

Αναθέ τουσα Αρχή  : 
Αναπτυξιακή  Ανώ νυμή Εταιρι α Διαχέι ρισής Απορριμμα τών 

Ανατολική ς Μακέδονι ας – Θρα κής, δ.τ. ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. 

Οδο ς : Ν. Πλαστή ρα 6, Κομοτήνή  

Ταχ. Κώδ. : 69132 

Τήλ. : 2531081400, 2531081690 

Telefax : 2531081694 

E-mail : info@diaamath.gr 

Πλήροφορι ές : Γέώ ργιος Βογιατζή ς 

 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

II.1 ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τι τλος: Υποέ ργο 2: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)» τής Πρα ξής «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ» 
CPV: 45213280-9 "Κατασκέυαστικέ ς έργασι ές για έγκαταστα σέις παραγώγή ς λιπα σματος μέ σώ 
αποσυ νθέσής οργανικώ ν υλώ ν" 
Δια ρκέια: Η συνολική  προθέσμι α έκτέ λέσής τής συ μβασής, ορι ζέται σέ δεκαπέντε (15) μήνες απο  τήν 
ήμέ ρα υπογραφή ς τής συ μβασής, έκ τών οποι ών οι πρώ τοι δώ δέκα (12) μή νές αφορου ν στήν κατασκέυή  
του έ ργου και οι έπο μένοι τρέις (3) μή νές στή δοκιμαστική  λέιτουργι α. 
 

II.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στο αντικέι μένο του έ ργου πέριλαμβα νέται ή κατασκέυή  μιας μονα δας έπέξέργασι ας οργανικώ ν 
αποβλή τών που θα προέ ρχονται απο  προγρα μματα Διαλογή ς στήν Πήγή  τών Δή μών Δρα μας και 
Δοξα του. Η δυναμικο τήτα τής μονα δας έπέξέργασι ας βιοαποβλή τών έι ναι 6.152 το νοι/έ τος 
(προδιαλέγμέ να οργανικα  απο βλήτα 5.008 το νοι και πρα σινα απο βλήτα/κλαδέ ματα 1.144 το νοι). Μέτα  
το πέ ρας τών κατασκέυαστικώ ν έργασιώ ν έκκινέι  ή τρι μήνή δοκιμαστική  λέιτουργι α. 
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II.3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

α) Συνολικο ς πρου πολογισμο ς: 2.016.450,00 έυρώ  (χώρι ς ΦΠΑ). 
β) Ανα  ομα δα: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ 
Εργασίες για υπολογισμό απροβλέπτων  
ΟΜΑΔΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

182.259,21 € 

ΟΜΑΔΑ 2. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΠΜ 454.992,96 € 
ΟΜΑΔΑ 3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ, 
ΥΓΡΩΝ, ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

669.347,15 € 

ΟΜΑΔΑ 4. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΥ 60.000,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ Ι: 1.366.599,32 € 

Γ.Ε + Ο.Ε. (18%): 245.987,88 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ: 1.612.587,20 € 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%): 241.888,08 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ: 1.854.475,28 € 

Εργασίες χωρίς απρόβλεπτα  
ΟΜΑΔΑ 5. ΛΟΙΠΟΣ ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 150.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΙV: 2.004.475,28 € 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 4.974,72 € 

Απολογιστικέ ς έργασι ές (δια θέσή αποβλή τών ΑΕΚΚ): 7.000,00 € 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 2.016.450,00 € 

 

II.4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτή ριο για τήν ανα θέσή τής συ μβασής έι ναι ή πλέ ον συμφέ ρουσα απο  οικονομική  α ποψή προσφορα  
μο νο βα σέι τιμή ς (χαμήλο τέρή τιμή ). 
 

II.5 ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το έ ργο έι ναι ένταγμέ νο στο Επιχέιρήσιακο  Προ γραμμα «Υποδομέ ς Μέταφορώ ν, Πέριβα λλον και 
Αέιφο ρος Ανα πτυξή 2014-2020», στον α ξονα προτέραιο τήτας 14 και αποτέλέι  υποέ ργο τής πρα ξής 
μέ τι τλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ» μέ κώδικο  MIS 5001923. Η θέτική  γνώ μή τής ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ή  ή τέκμαιρο μένή θέτική  γνώ μή για τή διαδικασι α ανα θέσής τής συ μβασής αποτέλέι  ο ρο για τή 
χρήματοδο τήσή τής πρα ξής. Η πρα ξή συγχρήματοδοτέι ται απο  το Ταμέι ο Συνοχή ς (ΤΣ) μέ ποσοστο  
85% και απο  Εθνικου ς Πο ρους. Η δήμο σια δαπα νή έ χέι έγγραφέι  στο ΠΔΕ μέ Κώδικο  έναρι θμου 
2018ΣΕ27510012 μέ Φορέ α Χρήματοδο τήσής το Υπουργέι ο Πέριβα λλοντος και Ενέ ργέιας και ή 
ιδιώτική  συμμέτοχή  θα καλυφθέι  απο  τον πρου πολογισμο  του Κυρι ου του Έργου (ΔΙΑΑΜΑΘ).  
 
Το έ ργο υπο κέιται στις κρατή σέις που προβλέ πονται για τα έ ργα αυτα , πέριλαμβανομέ νής τής 
κρα τήσής υ ψους 0,07% υπέ ρ τών λέιτουργικώ ν αναγκώ ν τής Ενιαι ας Ανέξα ρτήτής Αρχή ς Δήμοσι ών 
Συμβα σέών, συ μφώνα μέ το α ρθρο 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011, τής κρα τήσής υ ψους 0,06% υπέ ρ τών 
λέιτουργικώ ν αναγκώ ν τής Αρχή ς Εξέ τασής Προδικαστικώ ν Προσφυγώ ν, συ μφώνα μέ το α ρθρο 
350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, καθώ ς και τής κρα τήσής 6‰, συ μφώνα μέ τις διατα ξέις του α ρθρου 
53 παρ. 7 πέρ. θ’ του Ν. 4412/2016 και τής υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 
απο φασής του Υπουργου  Υποδομώ ν και Μέταφορώ ν (Β’ 2235), καθώ ς και τής κρα τήσής 2,5‰ 
υπέ ρ τών Μήχανικώ ν Τέχνολογική ς Εκπαι δέυσής (ΤΕ) τής Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικώ ν υπαλλή λών 
(Μο νιμών ή  Αορι στου Χρο νου) που απασχολου νται στο Δήμο σιο, Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμου ς 
Τοπική ς Αυτοδιοι κήσής Α’ και Β’ βαθμου  συ μφώνα μέ τήν υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466 Απο φασή 
του Υπουργου  Υποδομώ ν και Μέταφορώ ν (Β’ 2780).  
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ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

IΙI.1 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

IΙI.1.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι απαιτή σέις για το δικαι ώμα συμμέτοχή ς στή διαδικασι α αναφέ ρονται στο α ρθρο 21 και οι λο γοι 
αποκλέισμου  στο α ρθρο 22 του τέυ χους τής αναλυτική ς Διακή ρυξής. 
 
Δικαι ώμα συμμέτοχή ς έ χουν φυσικα  ή  νομικα  προ σώπα, ή  ένώ σέις αυτώ ν που δραστήριοποιου νται στο 
αντικέι μένο τών Η/Μ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που έι ναι έγκατέστήμέ να σέ: 
α) σέ κρα τος-μέ λος τής Ένώσής, 
β) σέ κρα τος-μέ λος του Ευρώπαι κου  Οικονομικου  Χώ ρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σέ τρι τές χώ ρές που έ χουν υπογρα ψέι και κυρώ σέι τή ΣΔΣ, στο βαθμο  που ή υπο  ανα θέσή δήμο σια 
συ μβασή καλυ πτέται απο  τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γένικέ ς σήμέιώ σέις του σχέτικου  μέ τήν 
Ένώσή Προσαρτή ματος I τής ώς α νώ Συμφώνι ας, καθώ ς και 
δ) σέ τρι τές χώ ρές που δέν έμπι πτουν στήν πέρι πτώσή γ΄ τής παρου σας παραγρα φου και έ χουν συνα ψέι 
διμέρέι ς ή  πολυμέρέι ς συμφώνι ές μέ τήν Ένώσή σέ θέ ματα διαδικασιώ ν ανα θέσής δήμοσι ών συμβα σέών. 
Οικονομικο ς φορέ ας συμμέτέ χέι έι τέ μέμονώμέ να έι τέ ώς μέ λος έ νώσής. 
Οι ένώ σέις οικονομικώ ν φορέ ών συμμέτέ χουν υπο  τους ο ρους τών παρ. 2, 3 και 4 του α ρθρου 19 και τών 
παρ. 1 (έ) και 3 (β) του α ρθρου 76 του Ν. 4412/2016. 
Δέν απαιτέι ται απο  τις έν λο γώ ένώ σέις να πέριβλήθου ν συγκέκριμέ νή νομική  μορφή  για τήν υποβολή  
προσφορα ς. Σέ πέρι πτώσή που ή έ νώσή αναδέιχθέι  ανα δοχος ή νομική  τής μορφή  πρέ πέι να έι ναι τέ τοια 
που να έξασφαλι ζέται ή υ παρξή ένο ς και μοναδικου  φορολογικου  μήτρώ ου για τήν έ νώσή (π.χ. 
κοινοπραξι α). 
 
Τα απαιτου μένα δικαιολογήτικα  - αποδέικτικα  έ γγραφα για τή συμμέτοχή  στο διαγώνισμο  αναφέ ρονται 
στα α ρθρα 23 και 24 του τέυ χους τής Διακή ρυξής. 
 

IΙI.1.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για τή συμμέτοχή  στο διαγώνισμο , απαιτέι ται ή κατα θέσή έγγυήτική ς έπιστολή ς συμμέτοχή ς, που 
ανέ ρχέται στο ποσο  τών σαρα ντα χιλια δών τριακοσι ών έι κοσι έννέ α έυρώ  (40.329,00 €). Η δια ρκέια τών 
έγγυήτικώ ν έπιστολώ ν θα έι ναι 10 μή νές τουλα χιστον απο  τήν ήμέρομήνι α λή ξής τής προθέσμι ας 
υποβολή ς τών προσφορώ ν και θα απέυθυ νονται προς τή ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. 
 

IΙI.1.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Οι οικονομικοι  φορέι ς πρέ πέι να διαθέ τουν Καταθέ σέις ή /και Πα για στοιχέι α ποσου  50.000 €. 

Ειδικα  οι έργολήπτικέ ς έπιχέιρή σέις που έι ναι έγγέγραμμέ νές στο ΜΕΕΠ, δέ θα πρέ πέι να υπέρβαι νουν 
τα ανώ τατα έπιτρέπτα  ο ρια ανέκτέ λέστου υπολοι που έργολαβικώ ν συμβα σέών, συ μφώνα μέ τα 
έιδικο τέρα οριζο μένα στο α ρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008, ο πώς ισχυ έι. 

 

IΙI.1.4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Γι νονται δέκτοι  ήμέδαποι  ή  αλλοδαποι  οικονομικοι  φορέι ς που πέριλαμβα νουν στή στέλέ χώσή  τους 
κατ’ έλα χιστον: 

• στήν κατήγορι α τών Η/Μ έ ργών: 

o 1 ΜΕΚ Β ή  έναλλακτικα  2 ΜΕΚ Α. 

• στήν κατήγορι α τών ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: 

o 1 ΜΕΚ Γ ή  έναλλακτικα , 2 ΜΕΚ Β ή  έναλλακτικα , 1 ΜΕΚ Β και 2 ΜΕΚ Α. 

• στήν κατήγορι α τών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: 
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o 1 ΜΕΚ Γ ή  έναλλακτικα , 2 ΜΕΚ Β ή  έναλλακτικα , 1 ΜΕΚ Β και 2 ΜΕΚ Α. 

• στήν κατήγορι α τών ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ: 

o 1 ΜΕΚ Β ή  έναλλακτικα  2 ΜΕΚ Α. 

 

IΙI.1.5 ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

Οι οικονομικοι  φορέι ς για τήν παρου σα διαδικασι α συ ναψής συ μβασής οφέι λουν να συμμορφώ νονται: 
α) μέ το προ τυπο διασφα λισής ποιο τήτας ISO 9001:2015 ή  ισοδυ ναμο, 
β) μέ το προ τυπο πέριβαλλοντική ς διαχέι ρισής ISO 14001:2015 ή  ισοδυ ναμο, 
γ) μέ το προ τυπο ασφα λέιας και υγιέινή ς OHSAS 18001:2007 ή  ISO 45001 ή  ισοδυ ναμο, 
στήν Κατασκέυή  έγκαταστα σέών διαχέι ρισής αποβλή τών. 
 

IΙI.2 ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Δέν τι θένται α λλοι έιδικοι  ο ροι στους οποι ους υπο κέιται ή έκτέ λέσή τής συ μβασής. Η έκτέ λέσή τής 
συ μβασής υπο κέιται στις διατα ξέις του Ν. 4412/2016 «Δήμο σιές Συμβα σέις Έργών, Προμήθέιώ ν και 
Υπήρέσιώ ν (προσαρμογή  στις Οδήγι ές 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

IV.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Ο διαγώνισμο ς θα ανατέθέι  μέ ανοικτή  διαδικασι α του α ρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέ σώ τής 
διαδικτυακή ς πυ λής http://www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και κριτή ριο ανα θέσής τήν πλέ ον 
συμφέ ρουσα απο  οικονομική  α ποψή προσφορα . 
 

IV.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

IV.2.1 ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προσφέ ρέται έλέυ θέρή, πλή ρής, α μέσή και δώρέα ν ήλέκτρονική  προ σβασή στα έ γγραφα τής συ μβασής 
στον έιδικο , δήμο σια προσβα σιμο, χώ ρο «ήλέκτρονικοι  διαγώνισμοι » τής πυ λής www.promitheus.gov.gr, 
καθώ ς και στήν ιστοσέλι δα τής αναθέ τουσας αρχή ς (www.diaamath.gr). 
 

IV.2.2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Οι προσφορέ ς υποβα λλονται απο  τους ένδιαφέρομέ νους ήλέκτρονικα , μέ σώ τής διαδικτυακή ς πυ λής 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέ χρι τήν καταλήκτική  ήμέρομήνι α και ώ ρα, σέ ήλέκτρονικο  
φα κέλο του υποσυστή ματος. 
Για τή συμμέτοχή  στήν παρου σα διαδικασι α οι ένδιαφέρο μένοι οικονομικοι  φορέι ς απαιτέι ται να 
διαθέ τουν ψήφιακή  υπογραφή , χορήγου μένή απο  πιστοποιήμέ νή αρχή  παροχή ς ψήφιακή ς υπογραφή ς 
και να έγγραφου ν στο ήλέκτρονικο  συ στήμα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή  πυ λή www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώ ντας τή διαδικασι α έγγραφή ς του α ρθρου 5 παρ. 1.2 έ ώς 1.4 τής Κοινή ς Υπουργική ς Απο φασής 
μέ αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμι σέις τέχνικώ ν ζήτήμα τών που αφορου ν τήν ανα θέσή τών 
Δήμοσι ών Συμβα σέών έ ργών, μέλέτώ ν και παροχή ς τέχνικώ ν και λοιπώ ν συναφώ ν έπιστήμονικώ ν 
υπήρέσιώ ν μέ χρή σή τών έπιμέ ρους έργαλέι ών και διαδικασιώ ν του Εθνικου  Συστή ματος Ηλέκτρονικώ ν 
Δήμοσι ών Συμβα σέών (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Τυχόν διέυκρινήσέις – έρώτήματα σχέτικά μέ το διαγώνισμό υποβάλλονται ήλέκτρονικά μέσώ τής 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.  
Καταλήκτική  ήμέρομήνι α υποβολή ς προσφορώ ν στο συ στήμα: Μ. Δέυτέ ρα 26-04-2021 και ώ ρα 10.00 
π.μ. 
Ημέρομήνι α ήλέκτρονική ς αποσφρα γισής τών προσφορώ ν: Τέτα ρτή 05-05-2021 και ώ ρα 10:00 π.μ. 
 

IV.2.3 ΓΛΩΣΣΑ 

Οι προσφορέ ς και τα πέριλαμβανο μένα σέ αυτέ ς στοιχέι α, καθώ ς και τα αποδέικτικα  έ γγραφα, 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.diaamath.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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συντα σσονται στήν έλλήνική  γλώ σσα ή  συνοδέυ ονται απο  έπι σήμή μέτα φρασή  τους στήν έλλήνική  
γλώ σσα. 
 

IV.2.4 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Κα θέ υποβαλλο μένή προσφορα  δέσμέυ έι τον συμμέτέ χοντα στον διαγώνισμο  κατα  τή δια ταξή του 
α ρθρου 97 του Ν.4412/2016, για δια στήμα 9 μήνώ ν, απο  τήν ήμέρομήνι α λή ξής τής προθέσμι ας 
υποβολή ς τών προσφορώ ν. 
 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

V.1. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Κα θέ ένδιαφέρο μένος, ο οποι ος έ χέι ή  έι χέ συμφέ ρον να του ανατέθέι  ή συγκέκριμέ νή συ μβασή και έ χέι 
ή  έι χέ υποστέι  ή  ένδέ χέται να υποστέι  ζήμι α απο  έκτέλέστή  πρα ξή ή  παρα λέιψή τής αναθέ τουσας αρχή ς 
κατα  παρα βασή τής νομοθέσι ας τής Ευρώπαι κή ς Ένώσής ή  τής έσώτέρική ς νομοθέσι ας, δικαιου ται να 
ασκή σέι προδικαστική  προσφυγή  ένώ πιον τής ΑΕΠΠ κατα  τής σχέτική ς πρα ξής ή  παρα λέιψής τής 
αναθέ τουσας αρχή ς, προσδιορι ζοντας έιδικώ ς τις νομικέ ς και πραγματικέ ς αιτια σέις που δικαιολογου ν 
το αι τήμα  του. 
Σέ πέρι πτώσή προσφυγή ς κατα  πρα ξής τής αναθέ τουσας αρχή ς, ή προθέσμι α για τήν α σκήσή τής 
προδικαστική ς προσφυγή ς έι ναι: (α) δέ κα (10) ήμέ ρές απο  τήν κοινοποι ήσή τής προσβαλλο μένής 
πρα ξής στον ένδιαφέρο μένο οικονομικο  φορέ α αν ή πρα ξή κοινοποιή θήκέ μέ ήλέκτρονικα  μέ σα ή  
τήλέομοιοτυπι α, ή  (β) δέκαπέ ντέ (15) ήμέ ρές απο  τήν κοινοποι ήσή τής προσβαλλο μένής πρα ξής σέ 
αυτο ν αν χρήσιμοποιή θήκαν α λλα μέ σα έπικοινώνι ας, α λλώς (γ) δέ κα (10) ήμέ ρές απο  τήν πλή ρή, 
πραγματική  ή  τέκμαιρο μένή, γνώ σή τής πρα ξής που βλα πτέι τα συμφέ ροντα του ένδιαφέρο μένου 
οικονομικου  φορέ α. 
Σέ πέρι πτώσή παρα λέιψής, ή προθέσμι α για τήν α σκήσή τής προδικαστική ς προσφυγή ς έι ναι δέκαπέ ντέ 
(15) ήμέ ρές απο  τήν έπομέ νή τής συντέ λέσής τής προσβαλλο μένής παρα λέιψής. 
Η προδικαστική  προσφυγή , μέ βα σή και τα ο σα προβλέ πονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατι θέται 
ήλέκτρονικα  βα σέι του τυποποιήμέ νου έντυ που και μέ σώ τής λέιτουργικο τήτας «Επικοινώνι α» του 
υποσυστή ματος προς τήν Αναθέ τουσα Αρχή , έπιλέ γοντας κατα  πέρι πτώσή τήν έ νδέιξή «Προδικαστική  
Προσφυγή » και έπισυνα πτοντας το σχέτικο  έ γγραφο συ μφώνα μέ τήν παρ. 3 του α ρθρου 8 τής υπ’ αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 
Για το παραδέκτο  τής α σκήσής τής προδικαστική ς προσφυγή ς κατατι θέται παρα βολο απο  τον 
προσφέυ γοντα υπέ ρ του Δήμοσι ου, κατα  τα έιδικα  οριζο μένα στο α ρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το οποι ο 
έπιστρέ φέται στον προσφέυ γοντα σέ πέρι πτώσή ολική ς ή  μέρική ς αποδοχή ς τής προσφυγή ς του ή  σέ 
πέρι πτώσή που πριν τήν έ κδοσή τής απο φασής τής ΑΕΠΠ έπι  τής προσφυγή ς, ή αναθέ τουσα αρχή  
ανακαλέι  τήν προσβαλλο μένή πρα ξή ή  προβαι νέι στήν οφέιλο μένή ένέ ργέια. 
Η προθέσμι α για τήν α σκήσή τής προδικαστική ς προσφυγή ς και ή α σκήσή  τής κώλυ ουν τή συ ναψή τής 
συ μβασής έπι  ποινή  ακυρο τήτας, ή οποι α διαπιστώ νέται μέ απο φασή τής ΑΕΠΠ μέτα  απο  α σκήσή 
προσφυγή ς, συ μφώνα μέ το α ρθρο 368 του Ν. 4412/2016. 
Η προήγου μένή παρα γραφος δέν έφαρμο ζέται στήν πέρι πτώσή που, κατα  τή διαδικασι α συ ναψής τής 
παρου σας συ μβασής, υποβλήθέι  μο νο μι α (1) προσφορα . 
Κατα  τα λοιπα , ή α σκήσή τής προδικαστική ς προσφυγή ς δέν κώλυ έι τήν προ οδο τής διαγώνιστική ς 
διαδικασι ας, έκτο ς αν ζήτήθου ν προσώρινα  μέ τρα προστασι ας κατα  το α ρθρο 366 του Ν. 4412/2016. 
Η αναθέ τουσα αρχή , μέ σώ τής λέιτουργι ας τής «Επικοινώνι ας»: 
α. Κοινοποιέι  τήν προδικαστική  προσφυγή  σέ κα θέ ένδιαφέρο μένο τρι το συ μφώνα μέ τα προβλέπο μένα 
στήν πέρ. α τής παρ. 1 του α ρθρου 365 του Ν. 4412/2016 και τήν πέρ. α’ τής παρ. 1 του α ρθρου 9 του 
Π.Δ. 39/2017. 
β. Ειδοποιέι , παρέ χέι προ σβασή στο συ νολο τών στοιχέι ών του διαγώνισμου  και διαβιβα ζέι στήν Αρχή  
Εξέ τασής Προδικαστικώ ν Προσφυγώ ν (ΑΕΠΠ) τα προβλέπο μένα στήν πέρ. β’ τής παρ. 1 του α ρθρου 365 
του Ν. 4412/2016, συ μφώνα και μέ τήν παρ. 1 του α ρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017. 
Η ΑΕΠΠ αποφαι νέται αιτιολογήμέ να έπι  τής βασιμο τήτας τών προβαλλο μένών πραγματικώ ν και 
νομικώ ν ισχυρισμώ ν τής προσφυγή ς και τών ισχυρισμώ ν τής αναθέ τουσας αρχή ς και, σέ πέρι πτώσή 
παρέ μβασής, τών ισχυρισμώ ν του παρέμβαι νοντος και δέ χέται (έν ο λώ ή  έν μέ ρέι) ή  απορρι πτέι τήν 
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προσφυγή  μέ απο φασή  τής, ή οποι α έκδι δέται μέ σα σέ αποκλέιστική  προθέσμι α έι κοσι (20) ήμέρώ ν απο  
τήν ήμέ ρα έξέ τασής τής προσφυγή ς. 
Σέ πέρι πτώσή συμπλήρώματική ς αιτιολογι ας έπι  τής προσβαλλο μένής πρα ξής, αυτή  υποβα λλέται έ ώς 
και δέ κα (10) ήμέ ρές πριν τή συζή τήσή τής προσφυγή ς και κοινοποιέι ται αυθήμέρο ν στον 
προσφέυ γοντα μέ σώ τής πλατφο ρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή  αν αυτο  δέν έι ναι έφικτο  μέ οποιοδή ποτέ 
προ σφορο μέ σο. Υπομνή ματα έπι  τών απο ψέών και τής συμπλήρώματική ς αιτιολογι ας τής Αναθέ τουσας 
Αρχή ς κατατι θένται μέ σώ τής πλατφο ρμας του ΕΣΗΔΗΣ έ ώς πέ ντέ (5) ήμέ ρές πριν απο  τή συζή τήσή τής 
προσφυγή ς. 
Η α σκήσή τής προδικαστική ς προσφυγή ς αποτέλέι  πρου πο θέσή για τήν α σκήσή τών έ νδικών 
βοήθήμα τών τής αι τήσής αναστολή ς και τής αι τήσής ακυ ρώσής του α ρθρου 372 του Ν. 4412/2016 κατα  
τών έκτέλέστώ ν πρα ξέών ή  παραλέι ψέών τής αναθέ τουσας αρχή ς. 
Όποιος έ χέι έ ννομο συμφέ ρον μπορέι  να ζήτή σέι τήν αναστολή  τής έκτέ λέσής τής απο φασής τής ΑΕΠΠ 
και τήν ακυ ρώσή  τής ένώ πιον του αρμοδι ου δικαστήρι ου. Δικαι ώμα α σκήσής τών ι διών ένδι κών 
βοήθήμα τών έ χέι και ή αναθέ τουσα αρχή , αν ή ΑΕΠΠ κα νέι δέκτή  τήν προδικαστική  προσφυγή . Μέ τα 
έ νδικα βοήθή ματα τής αι τήσής αναστολή ς και τής αι τήσής ακυ ρώσής λογι ζονται ώς 
συμπροσβαλλο μένές μέ τήν απο φασή τής ΑΕΠΠ και ο λές οι συναφέι ς προς τήν ανώτέ ρώ απο φασή 
πρα ξέις ή  παραλέι ψέις τής αναθέ τουσας αρχή ς, έφο σον έ χουν έκδοθέι  ή  συντέλέστέι  αντιστοι χώς έ ώς τή 
συζή τήσή τής αι τήσής αναστολή ς ή  τήν πρώ τή συζή τήσή τής αι τήσής ακυ ρώσής. 
Η α σκήσή τής αι τήσής αναστολή ς δέν έξαρτα ται απο  τήν προήγου μένή α σκήσή τής αι τήσής ακυ ρώσής. 
Η αι τήσή αναστολή ς κατατι θέται στο αρμο διο δικαστή ριο μέ σα σέ προθέσμι α δέ κα (10) ήμέρώ ν απο  τήν 
κοινοποι ήσή ή  τήν πλή ρή γνώ σή τής απο φασής έπι  τής προδικαστική ς προσφυγή ς και συζήτέι ται το 
αργο τέρο έντο ς τρια ντα (30) ήμέρώ ν απο  τήν κατα θέσή  τής. Για τήν α σκήσή τής αιτή σέώς αναστολή ς 
κατατι θέται το προβλέπο μένο παρα βολο, συ μφώνα μέ τα έιδικο τέρα οριζο μένα στο α ρθρο 372 παρ. 4 
του Ν. 4412/2016. 
Η α σκήσή αι τήσής αναστολή ς κώλυ έι τή συ ναψή τής συ μβασής, έκτο ς έα ν μέ τήν προσώρινή  διαταγή  ο 
αρμο διος δικαστή ς αποφανθέι  διαφορέτικα . 
 

V.2. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Η παρου σα δήμοσιέυ έται στον έλλήνικο  τυ πο, συ μφώνα μέ το α ρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και αναρτα ται 
στο προ γραμμα «Διαυ γέια» diavgeia.gov.gr. 
 

V.3. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το αποτέ λέσμα τής δήμοπρασι ας θα έγκριθέι  απο  το Δ.Σ. τής ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. 
 
 
 
 

Για τή ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. 

 
 
 
 

Ο Προ έδρος του Δ.Σ. 
Εμμανουή λ Τσέ πέλής 
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