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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Αναπτυξιακή Ανώνυμή Εταιρια Διαχέιρισής Απορριμματών
Αναθέτουσα Αρχή
:
Ανατολικής Μακέδονιας – Θρακής, δ.τ. ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.
Οδος
: Ν. Πλαστήρα 6, Κομοτήνή
Ταχ. Κώδ.
: 69132
Τήλ.
: 2531081400, 2531081690
Telefax
: 2531081694
E-mail
: info@diaamath.gr
Πλήροφοριές
: Γέώργιος Βογιατζής
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1 ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τιτλος: Υποέργο 2: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)» τής Πραξής «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ»
CPV: 45213280-9 "Κατασκέυαστικές έργασιές για έγκαταστασέις παραγώγής λιπασματος μέσώ
αποσυνθέσής οργανικών υλών"
Διαρκέια: Η συνολική προθέσμια έκτέλέσής τής συμβασής, οριζέται σέ δεκαπέντε (15) μήνες απο τήν
ήμέρα υπογραφής τής συμβασής, έκ τών οποιών οι πρώτοι δώδέκα (12) μήνές αφορουν στήν κατασκέυή
του έργου και οι έπομένοι τρέις (3) μήνές στή δοκιμαστική λέιτουργια.
II.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στο αντικέιμένο του έργου πέριλαμβανέται ή κατασκέυή μιας μοναδας έπέξέργασιας οργανικών
αποβλήτών που θα προέρχονται απο προγραμματα Διαλογής στήν Πήγή τών Δήμών Δραμας και
Δοξατου. Η δυναμικοτήτα τής μοναδας έπέξέργασιας βιοαποβλήτών έιναι 6.152 τονοι/έτος
(προδιαλέγμένα οργανικα αποβλήτα 5.008 τονοι και πρασινα αποβλήτα/κλαδέματα 1.144 τονοι). Μέτα
το πέρας τών κατασκέυαστικών έργασιών έκκινέι ή τριμήνή δοκιμαστική λέιτουργια.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARINA MALADAKI
Ημερομηνία: 2021.04.08 10:19:27 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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II.3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
α) Συνολικος προυπολογισμος: 2.016.450,00 έυρώ (χώρις ΦΠΑ).
β) Ανα ομαδα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Εργασίες για υπολογισμό απροβλέπτων
ΟΜΑΔΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ 2. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΠΜ
ΟΜΑΔΑ 3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ,
ΥΓΡΩΝ, ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΟΜΑΔΑ 4. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ Ι:
Γ.Ε + Ο.Ε. (18%):
ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ:
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):
ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ:
Εργασίες χωρίς απρόβλεπτα
ΟΜΑΔΑ 5. ΛΟΙΠΟΣ ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΙV:
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:
Απολογιστικές έργασιές (διαθέσή αποβλήτών ΑΕΚΚ):
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΔΑΠΑΝΗ
182.259,21 €
454.992,96 €
669.347,15 €
60.000,00 €
1.366.599,32 €
245.987,88 €
1.612.587,20 €
241.888,08 €
1.854.475,28 €
150.000,00 €
2.004.475,28 €
4.974,72 €
7.000,00 €
2.016.450,00 €

II.4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο για τήν αναθέσή τής συμβασής έιναι ή πλέον συμφέρουσα απο οικονομική αποψή προσφορα
μονο βασέι τιμής (χαμήλοτέρή τιμή).
II.5 ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το έ ργο έι ναι ένταγμέ νο στο Επιχέιρήσιακο Προγραμμα «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 Δήμοσιών
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 δια τα 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 απαιτήσέις για το δικαιώμα συμμέτοχής στή διαδικασια αναφέρονται στο αρθρο 21 και οι λογοι
αποκλέισμου στο αρθρο 22 του τέυχους τής αναλυτικής Διακήρυξής.
Δικαιώμα συμμέτοχής έχουν φυσικα ή νομικα προσώπα, ή ένώσέις αυτών που δραστήριοποιουνται στο
αντικέιμένο τών Η/Μ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που έιναι έγκατέστήμένα σέ:
α) σέ κρατος-μέλος τής Ένώσής,
β) σέ κρατος-μέλος του Ευρώπαικου Οικονομικου Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σέ τριτές χώρές που έχουν υπογραψέι και κυρώσέι τή ΣΔΣ, στο βαθμο που ή υπο αναθέσή δήμοσια
συμβασή καλυπτέται απο τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γένικές σήμέιώσέις του σχέτικου μέ τήν
Ένώσή Προσαρτήματος I τής ώς ανώ Συμφώνιας, καθώς και
δ) σέ τριτές χώρές που δέν έμπιπτουν στήν πέριπτώσή γ΄ τής παρουσας παραγραφου και έχουν συναψέι
διμέρέις ή πολυμέρέις συμφώνιές μέ τήν Ένώσή σέ θέματα διαδικασιών αναθέσής δήμοσιών συμβασέών.
Οικονομικος φορέας συμμέτέχέι έιτέ μέμονώμένα έιτέ ώς μέλος ένώσής.
Οι ένώσέις οικονομικών φορέών συμμέτέχουν υπο τους ορους τών παρ. 2, 3 και 4 του αρθρου 19 και τών
παρ. 1 (έ) και 3 (β) του αρθρου 76 του Ν. 4412/2016.
Δέν απαιτέιται απο τις έν λογώ ένώσέις να πέριβλήθουν συγκέκριμένή νομική μορφή για τήν υποβολή
προσφορας. Σέ πέριπτώσή που ή ένώσή αναδέιχθέι αναδοχος ή νομική τής μορφή πρέπέι να έιναι τέτοια
που να έξασφαλιζέται ή υπαρξή ένος και μοναδικου φορολογικου μήτρώου για τήν ένώσή (π.χ.
κοινοπραξια).
Τα απαιτουμένα δικαιολογήτικα - αποδέικτικα έγγραφα για τή συμμέτοχή στο διαγώνισμο αναφέρονται
στα αρθρα 23 και 24 του τέυχους τής Διακήρυξής.
IΙI.1.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για τή συμμέτοχή στο διαγώνισμο, απαιτέιται ή καταθέσή έγγυήτικής έπιστολής συμμέτοχής, που
ανέρχέται στο ποσο τών σαραντα χιλιαδών τριακοσιών έικοσι έννέα έυρώ (40.329,00 €). Η διαρκέια τών
έγγυήτικών έπιστολών θα έιναι 10 μήνές τουλαχιστον απο τήν ήμέρομήνια λήξής τής προθέσμιας
υποβολής τών προσφορών και θα απέυθυνονται προς τή ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.
IΙI.1.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Οι οικονομικοι φορέις πρέπέι να διαθέτουν Καταθέσέις ή/και Παγια στοιχέια ποσου 50.000 €.
Ειδικα οι έργολήπτικές έπιχέιρήσέις που έιναι έγγέγραμμένές στο ΜΕΕΠ, δέ θα πρέπέι να υπέρβαινουν
τα ανώτατα έπιτρέπτα ορια ανέκτέλέστου υπολοιπου έργολαβικών συμβασέών, συμφώνα μέ τα
έιδικοτέρα οριζομένα στο αρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008, οπώς ισχυέι.
IΙI.1.4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Γινονται δέκτοι ήμέδαποι ή αλλοδαποι οικονομικοι φορέις που πέριλαμβανουν στή στέλέχώσή τους
κατ’ έλαχιστον:
• στήν κατήγορια τών Η/Μ έργών:
o 1 ΜΕΚ Β ή έναλλακτικα 2 ΜΕΚ Α.
• στήν κατήγορια 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 κατήγορια 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 κατήγορια τών ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ:
o 1 ΜΕΚ Β ή έναλλακτικα 2 ΜΕΚ Α.
IΙI.1.5 ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Οι οικονομικοι φορέις για τήν παρουσα διαδικασια συναψής συμβασής οφέι λουν να συμμορφώνονται:
α) μέ το προτυπο διασφαλισής ποιοτήτας ISO 9001:2015 ή ισοδυναμο,
β) μέ το προτυπο πέριβαλλοντικής διαχέιρισής ISO 14001:2015 ή ισοδυναμο,
γ) μέ το προτυπο ασφαλέιας και υγιέινής OHSAS 18001:2007 ή ISO 45001 ή ισοδυναμο,
στήν Κατασκέυή έγκαταστασέών διαχέιρισής αποβλήτών.
IΙI.2 ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Δέν τιθένται αλλοι έιδικοι οροι στους οποιους υποκέιται ή έκτέλέσή τής συμβασής. Η έκτέλέσή τής
συμβασής υποκέιται στις διαταξέις του Ν. 4412/2016 «Δήμοσιές Συμβασέις Έργών, Προμήθέιών και
Υπήρέσιών (προσαρμογή στις Οδήγιές 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο διαγώνισμος θα ανατέθέι μέ ανοικτή διαδικασια του αρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσώ τής
διαδικτυακής πυλής http://www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και κριτήριο αναθέσής τήν πλέον
συμφέρουσα απο οικονομική αποψή προσφορα.
IV.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.2.1 ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προσφέρέται έλέυθέρή, πλήρής, αμέσή και δώρέαν ήλέκτρονική προσβασή στα έγγραφα τής συμβασής
στον έιδικο, δήμοσια προσβασιμο, χώρο «ήλέκτρονικοι διαγώνισμοι» τής πυλής www.promitheus.gov.gr,
καθώς και στήν ιστοσέλιδα τής αναθέτουσας αρχής (www.diaamath.gr).
IV.2.2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Οι προσφορές υποβαλλονται απο τους ένδιαφέρομένους ήλέκτρονικα, μέσώ τής διαδικτυακής πυλής
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τήν καταλήκτική ήμέρομήνια και ώρα, σέ ήλέκτρονικο
φακέλο του υποσυστήματος.
Για τή συμμέτοχή στήν παρουσα διαδικασια οι ένδιαφέρομένοι οικονομικοι φορέις απαιτέιται να
διαθέτουν ψήφιακή υπογραφή, χορήγουμένή απο πιστοποιήμένή αρχή παροχής ψήφιακής υπογραφής
και να έγγραφουν στο ήλέκτρονικο συστήμα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πυλή www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας τή διαδικασια έγγραφής του αρθρου 5 παρ. 1.2 έώς 1.4 τής Κοινής Υπουργικής Αποφασής
μέ αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμισέις τέχνικών ζήτήματών που αφορουν τήν αναθέσή τών
Δήμοσιών Συμβασέών έργών, μέλέτών και παροχής τέχνικών και λοιπών συναφών έπιστήμονικώ ν
υπήρέσιών μέ χρήσή τών έπιμέρους έργαλέιών και διαδικασιών του Εθνικου Συστήματος Ηλέκτρονικών
Δήμοσιών Συμβασέών (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Τυχόν διέυκρινήσέις – έρώτήματα σχέτικά μέ το διαγώνισμό υποβάλλονται ήλέκτρονικά μέσώ τής
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Καταλήκτική ήμέρομήνια υποβολής προσφορών στο συστήμα: Μ. Δέυτέρα 26-04-2021 και ώρα 10.00
π.μ.
Ημέρομήνια ήλέκτρονικής αποσφραγισής τών προσφορών: Τέταρτή 05-05-2021 και ώρα 10:00 π.μ.
IV.2.3 ΓΛΩΣΣΑ
Οι προσφορές και τα πέριλαμβανομένα σέ αυτές στοιχέια, καθώς και τα αποδέικτικα έγγραφα,
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συντασσονται στήν έλλήνική γλώσσα ή συνοδέυονται απο έπισήμή μέταφρασή τους στήν έλλήνική
γλώσσα.
IV.2.4 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Καθέ υποβαλλομένή προσφορα δέσμέυέι τον συμμέτέχοντα στον διαγώνισμο κατα τή διαταξή του
αρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διαστήμα 9 μήνών, απο τήν ήμέρομήνια λήξής τής προθέσμιας
υποβολής τών προσφορών.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
V.1. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Καθέ ένδιαφέρομένος, ο οποιος έχέι ή έιχέ συμφέρον να του ανατέθέι ή συγκέκριμένή συμβασή και έχέι
ή έιχέ υποστέι ή ένδέχέται να υποστέι ζήμια απο έκτέλέστή πραξή ή παραλέιψή τής αναθέτουσας αρχής
κατα παραβασή τής νομοθέσιας τής Ευρώπαικής Ένώσής ή τής έσώτέρικής νομοθέσιας, δικαιουται να
ασκήσέι προδικαστική προσφυγή ένώπιον τής ΑΕΠΠ κατα τής σχέτικής πραξής ή παραλέιψής τής
αναθέτουσας αρχής, προσδιοριζοντας έιδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιασέις που δικαιολογουν
το αιτήμα του.
Σέ πέριπτώσή προσφυγής κατα πραξής τής αναθέτουσας αρχής, ή προθέσμια για τήν ασκήσή τής
προδικαστικής προσφυγής έιναι: (α) δέκα (10) ήμέρές απο τήν κοινοποιήσή τής προσβαλλομένής
πραξής στον ένδιαφέρομένο οικονομικο φορέα αν ή πραξή κοινοποιήθήκέ μέ ήλέκτρονικα μέσα ή
τήλέομοιοτυπια, ή (β) δέκαπέντέ (15) ήμέρές απο τήν κοινοποιήσή τής προσβαλλομένής πραξής σέ
αυτον αν χρήσιμοποιήθήκαν αλλα μέσα έπικοινώνιας, αλλώς (γ) δέκα (10) ήμέρές απο τήν πλήρή,
πραγματική ή τέκμαιρομένή, γνώσή τής πραξής που βλαπτέι τα συμφέροντα του ένδιαφέρομένου
οικονομικου φορέα.
Σέ πέριπτώσή παραλέιψής, ή προθέσμια για τήν ασκήσή τής προδικαστικής προσφυγής έιναι δέκαπέντέ
(15) ήμέρές απο τήν έπομένή τής συντέλέσής τής προσβαλλομένής παραλέιψής.
Η προδικαστική προσφυγή, μέ βασή και τα οσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατιθέται
ήλέκτρονικα βασέι του τυποποιήμένου έντυπου και μέσώ τής λέιτουργικοτήτας «Επικοινώνια» του
υποσυστήματος προς τήν Αναθέτουσα Αρχή, έπιλέγοντας κατα πέριπτώσή τήν ένδέιξή «Προδικαστική
Προσφυγή» και έπισυναπτοντας το σχέτικο έγγραφο συμφώνα μέ τήν παρ. 3 του αρθρου 8 τής υπ’ αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδέκτο τής ασκήσής τής προδικαστικής προσφυγής κατατιθέται παραβολο απο τον
προσφέυγοντα υπέρ του Δήμοσιου, κατα τα έιδικα οριζομένα στο αρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το οποιο
έπιστρέφέται στον προσφέυγοντα σέ πέριπτώσή ολικής ή μέρικής αποδοχής τής προσφυγής του ή σέ
πέριπτώσή που πριν τήν έκδοσή τής αποφασής τής ΑΕΠΠ έπι τής προσφυγής, ή αναθέτουσα αρχή
ανακαλέι τήν προσβαλλομένή πραξή ή προβαινέι στήν οφέιλομένή ένέργέια.
Η προθέσμια για τήν ασκήσή τής προδικαστικής προσφυγής και ή ασκήσή τής κώλυουν τή συναψή τής
συμβασής έπι ποινή ακυροτήτας, ή οποια διαπιστώνέται μέ αποφασή τής ΑΕΠΠ μέτα απο ασκήσή
προσφυγής, συμφώνα μέ το αρθρο 368 του Ν. 4412/2016.
Η προήγουμένή παραγραφος δέν έφαρμοζέται στήν πέριπτώσή που, κατα τή διαδικασια συναψής τής
παρουσας συμβασής, υποβλήθέι μονο μια (1) προσφορα.
Κατα τα λοιπα, ή ασκήσή τής προδικαστικής προσφυγής δέν κώλυέι τήν προοδο τής διαγώνιστικής
διαδικασιας, έκτος αν ζήτήθουν προσώρινα μέτρα προστασιας κατα το αρθρο 366 του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή, μέσώ τής λέιτουργιας τής «Επικοινώνιας»:
α. Κοινοποιέι τήν προδικαστική προσφυγή σέ καθέ ένδιαφέρομένο τριτο συμφώνα μέ τα προβλέπομένα
στήν πέρ. α τής παρ. 1 του αρθρου 365 του Ν. 4412/2016 και τήν πέρ. α’ τής παρ. 1 του αρθρου 9 του
Π.Δ. 39/2017.
β. Ειδοποιέι, παρέχέι προσβασή στο συνολο τών στοιχέιών του διαγώνισμου και διαβιβαζέι στήν Αρχή
Εξέτασής Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλέπομένα στήν πέρ. β’ τής παρ. 1 του αρθρου 365
του Ν. 4412/2016, συμφώνα και μέ τήν παρ. 1 του αρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαινέται αιτιολογήμένα έπι τής βασιμοτήτας τών προβαλλομένών πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών τής προσφυγής και τών ισχυρισμών τής αναθέτουσας αρχής και, σέ πέριπτώσή
παρέμβασής, τών ισχυρισμών του παρέμβαινοντος και δέχέται (έν ολώ ή έν μέρέι) ή απορριπτέι τήν
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προσφυγή μέ αποφασή τής, ή οποια έκδιδέται μέσα σέ αποκλέιστική προθέσμια έικοσι (20) ήμέρών απο
τήν ήμέρα έξέτασής τής προσφυγής.
Σέ πέριπτώσή συμπλήρώματικής αιτιολογιας έπι τής προσβαλλομένής πραξής, αυτή υποβαλλέται έώς
και δέκα (10) ήμέρές πριν τή συζήτήσή τής προσφυγής και κοινοποιέιται αυθήμέρον στον
προσφέυγοντα μέσώ τής πλατφορμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτο δέν έιναι έφικτο μέ οποιοδήποτέ
προσφορο μέσο. Υπομνήματα έπι τών αποψέών και τής συμπλήρώματικής αιτιολογιας τής Αναθέτουσας
Αρχής κατατιθένται μέσώ τής πλατφορμας του ΕΣΗΔΗΣ έώς πέντέ (5) ήμέρές πριν απο τή συζήτήσή τής
προσφυγής.
Η ασκήσή τής προδικαστικής προσφυγής αποτέλέι προυποθέσή για τήν ασκήσή τών ένδικών
βοήθήματών τής αιτήσής αναστολής και τής αιτήσής ακυρώσής του αρθρου 372 του Ν. 4412/2016 κατα
τών έκτέλέστών πραξέών ή παραλέιψέών τής αναθέτουσας αρχής.
Όποιος έχέι έννομο συμφέρον μπορέι να ζήτήσέι τήν αναστολή τής έκτέλέσής τής αποφασής τής ΑΕΠΠ
και τήν ακυρώσή τής ένώπιον του αρμοδιου δικαστήριου. Δικαιώμα ασκήσής τών ιδιών ένδικών
βοήθήματών έχέι και ή αναθέτουσα αρχή, αν ή ΑΕΠΠ κανέι δέκτή τήν προδικαστική προσφυγή. Μέ τα
ένδικα βοήθήματα τής αιτήσής αναστολής και τής αιτήσής ακυρώσής λογιζονται ώς
συμπροσβαλλομένές μέ τήν αποφασή τής ΑΕΠΠ και ολές οι συναφέις προς τήν ανώτέρώ αποφασή
πραξέις ή παραλέιψέις τής αναθέτουσας αρχής, έφοσον έχουν έκδοθέι ή συντέλέστέι αντιστοιχώς έώς τή
συζήτήσή τής αιτήσής αναστολής ή τήν πρώτή συζήτήσή τής αιτήσής ακυρώσής.
Η ασκήσή τής αιτήσής αναστολής δέν έξαρταται απο τήν προήγουμένή ασκήσή τής αιτήσής ακυρώσής.
Η αιτήσή αναστολής κατατιθέται στο αρμοδιο δικαστήριο μέσα σέ προθέσμια δέκα (10) ήμέρών απο τήν
κοινοποιήσή ή τήν πλήρή γνώσή τής αποφασής έπι τής προδικαστικής προσφυγής και συζήτέιται το
αργοτέρο έντος τριαντα (30) ήμέρών απο τήν καταθέσή τής. Για τήν ασκήσή τής αιτήσέώς αναστολής
κατατιθέται το προβλέπομένο παραβολο, συμφώνα μέ τα έιδικοτέρα οριζομένα στο αρθρο 372 παρ. 4
του Ν. 4412/2016.
Η ασκήσή αιτήσής αναστολής κώλυέι τή συναψή τής συμβασής, έκτος έαν μέ τήν προσώρινή διαταγή ο
αρμοδιος δικαστής αποφανθέι διαφορέτικα.
V.2. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η παρουσα δήμοσιέυέται στον έλλήνικο τυπο, συμφώνα μέ το αρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και αναρταται
στο προγραμμα «Διαυγέια» diavgeia.gov.gr.
V.3. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το αποτέλέσμα τής δήμοπρασιας 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 Προέδρος του Δ.Σ.
Εμμανουήλ Τσέπέλής
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