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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Νο 6 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑΣ» ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΠΡΑΞΗΣ
/MIS (ΟΠΣ): 5029370, ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ «ΤΑΜΕΙΟΥ
ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020»

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

1.

Επωνυµία

Ταχυδροµική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδροµικός Κωδικός
Χώρα1
Κωδικός ΝUTS2

Ανώτατη Στρατιωτική ∆ιοίκηση Εσωτερικού
και
Νήσων/∆ιοίκηση
Μηχανικού
(ΑΣ∆ΕΝ/∆ΜΧ)
Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΑ Α»
Αθήνα
ΒΣΓ 902
Ελλάδα, GR3
ΛΕΣΒΟΣ GR 411
210 – 7675450, 210-7675406

Τηλέφωνο
210 – 7675407
Φαξ
736dse@army.gr
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο
Αρµόδιος για πληροφορίες3

Γενική
1
2
3

∆ιεύθυνση

στο

∆ντης 736 ∆ΣΕ(τηλ.
Μελετών (210-7675406)

210-7675450)/Τµ.

διαδίκτυο www.army.gr

Μόνο για συµβάσεις άνω των ορίων, σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος δ) του Ν.4412/16.
Μόνο για συµβάσεις άνω των ορίων, σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος δ) του Ν.4412/16.
Συµπληρώνεται το όνοµα, η διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπικού
µηχανήµατος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) της υπηρεσίας που
διενεργεί τον διαγωνισµό, καθώς και ο αρµόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53
παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016

Σελίδα 1
Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από
το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία
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(URL)
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο
διαδίκτυο (URL)

- Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στα έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό,
δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισµοί”
της
πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον
διαθέτει) ή στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ
www.army.gr.
- Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι
έως την 12/11/2018 η αναθέτουσα αρχή
παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που
συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες
σχετικά µε τα έγγραφα της σύµβασης, το
αργότερο στις 16/11/2018.
-

Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ)

1.1.1 Τύπος ΑΑ
ΑΣ∆ΕΝ/∆ΜΧ
1.1.2 Κύρια δραστηριότητα ΑΑ
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας
Αρχής είναι η Άµυνα και συγκεκριµένα η
διενέργεια των διαδικασιών σύναψης
συµβάσεων
εκτέλεσης
έργων
και
συµφωνιών πλαίσιο (ΣΠ) κυρίως µη
στρατιωτικού εξοπλισµού και παροχής
υπηρεσιών.
2.

Σύντοµη Περιγραφή της ∆ηµόσιας Σύµβασης
2.1

Αντικείµενο της Σύµβασης

Το αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας αφορά στην κατασκευή νέου
αντλιοστασίου χωρητικότητας 25m3, εντός του συγκροτήµατος ΚΕΠΥΤ, χωροθετούµενο
στην ίδια θέση µε το υφιστάµενο, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτούµενων δικτύων (για
τη µεταφορά των λυµάτων, κατασκευάζοντας νέο καταθλιπτικό αγωγό, καθώς και την
κατασκευή νέου αγωγού όµβριων) και στην αντικατάσταση µέρους του Η/Μ εξοπλισµού
του αντλιοστασίου Μόριας, προκειµένου να αυξηθεί η παροχή του. Τρόπος εκτέλεσης του
Σελίδα 2
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
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έργου (ανά φάσεις), περιγραφή εργασιών και υλικά όπως αναφέρονται στην Τεχνική
Περιγραφή της µελέτης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης του Έργου (Εκτιµώµενη Αξία
2.2
της Σύµβασης)
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 334.188,04 € άνευ ΦΠΑ
(17 %) [ήτοι εκτιµώµενη αξία συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (17 %): 391.000,00 €] και
αναλύεται σε:
∆απάνη Εργασιών: 241.747,48€ (οικοδοµικές – υδραυλικές εργασίες 128.125,08€
και Η/Μ εργασίες 113.622,40 €).
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε): 43.514,55 €.
Απρόβλεπτα: 42.789,30€.
Αναθεώρηση: 1.136,71 €.
Λοιπές απολογιστικές εργασίες: 5.000,00€.
Φ.Π.Α.: 56.811,97€.
2.3
Κωδικός CPV: Η εκτέλεση του έργου κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό
του Κοινού Λεξιλογίου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (CPV) : 45231300-8.
3.

Εκτιµώµενο Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής Έργου

Η διάρκεια της σύµβασης είναι 180 ηµέρες από υπογραφής της.
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται
στην Ε.Σ.Υ.
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 δραστηριοποιούνται στην/στις κατηγορία/ες ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ
και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, που είναι εγκατεστηµένα σε:
α.

Κράτος-µέλος της Ένωσης,

β.

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

γ.
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

Σελίδα 3
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
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δ.
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.
4.2
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των
προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική
µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί
ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
4.3
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους
οικονοµικούς φορείς για διάστηµα εκατόν είκοσι (180) ηµερών από την επόµενη
ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Οι οικονοµικοί φορείς δηλώνουν το χρόνο
ισχύος της προσφοράς τους στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς. Κάθε
υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη
διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστηµα 6 µηνών , από την
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Η αναθέτουσα
αρχή µπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της
εγγύησης συµµετοχής.
4.4

Τα έγγραφα της σύµβασης θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα.

4.5
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία
4.6
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). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να
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.
4.7
Τα αποδεικτικά έγγραφα 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 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά
ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφραση 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.
Σελίδα 4
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

ΑΔΑ: ΨΧΙ86-3Β8

18PROC003921086 2018-10-30
Γ-5

4.8
Ειδικότερα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσηµη µετάφραση:
α. Τα ∆ικαιολογητικά Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής
Επάρκειας του άρθρου 22.Γ όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 23.5 της
διακήρυξης.
β.
Τα ∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας
του άρθρου 22.∆ όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 23.6 της διακήρυξης.
γ.
Τα ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού του
άρθρου 22 Α όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 23.3 της διακήρυξης.
δ.
Τα ∆ικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση
της επαγγελµατικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β όπως αποτυπώνονται στο
άρθρο 23.4 της διακήρυξης.
4.9
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µηµε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα,
χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
4.10 Κάθε µορφής επικοινωνία µε την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και
µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
4.11 Εγγύηση συµµετοχής καθορίζεται στο δύο τοις εκατό (2%) της
προϋπολογισθείσας (συµπεριλαµβανοµένων του δικαιώµατος προαίρεσης και
τυχόν παρατάσεων) αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, που ανέρχεται στο ποσό των
6.683,76 ευρώ.
4.12 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.

5.

∆ιαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης.

5.1
Για την ανάδειξη οικονοµικού φορέα (αναδόχου) θα διεξαχθεί ανοιχτή
διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄142).
5.2
Κριτήριο ανάθεσης της διαδικασίας σύναψης σύµβασης είναι η πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).
5.3
Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και
υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .
Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά, ενώ δεν επιτρέπεται η
Σελίδα 5
Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από
το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία
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υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος
του αντικειµένου της σύµβασης.
5.4 Η καταλληλότητα άσκησης Επαγγελµατικής ∆ραστηριότητας, η
Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική επάρκεια και τα δικαιολογητικά Τεχνικής και
Επαγγελµατικής Ικανότητας έχουν όπως στις αντίστοιχες παραγράφους του
Άρθρου 23 του τεύχους διακήρυξης.
6.

Χρηµατοδότηση της Σύµβασης

Η παρούσα σύµβαση περιλαµβάνεται στο υποέργο Νο 6 της ∆ράσης
«Αναβάθµιση Κέντρων Υποδοχής Και Ταυτοποίησης Στα Νησιά Ανατολικού
Αιγαίου» η οποία έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραµµα «Ταµείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 µε βάση την απόφαση ένταξης µε αρ.
πρωτ. 1378/Φ.27/2-7-18/ΕΣΥ∆ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ και έχει λάβει κωδικό MIS 5029370
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 2018ΣΕ 73720001).
7.

Χρονικές Προθεσµίες ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού

7.1
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους
ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η
7.2
22/11/2018 και ώρα 10:00.
7.3
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ).
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
7.4
προσφορών ορίζεται η 27/11/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

των

7.5 Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί
η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι τη µέρα αυτή δεν έχει
υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία
αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της
αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, µέσω
της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες
πριν τη νέα ηµεροµηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δηµόσια
προσβάσιµο,
χώρο
“ηλεκτρονικοί
διαγωνισµοί”
της
πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν
καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές,
µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των
διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων.
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7.6
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 12/11/2018 η
αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη
διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα
έγγραφα της σύµβασης, το αργότερο στις 16/11/2018.
8.

∆ηµοσιότητα – ∆απάνες ∆ηµοσίευσης
8.1

∆ηµοσίευση σε Εθνικό Επίπεδο:

α.
Η προκήρυξη σύµβασης και η παρούσα ∆ιακήρυξη
δηµοσιεύθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ…), για τουλάχιστον 22 ηµέρες σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στο άρθρο 121 παρ. 1 α) του Ν.4412/2016.
β.
Η ∆ιακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής (www. .gr), (εφόσον υπάρχει), ή στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ www.army.gr,
σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας, για διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10)
ηµερολογιακών ηµερών πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών,
σύµφωνα µε το άρθρο 46 παρ. 2 της ΥΠΑΣΥ∆ [ΥΑ 82350 (ΦΕΚ 2451Β / 9-8-16)].
γ.
Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στον
Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο
πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr., καθώς και στον Ηµερήσιο Τύπο ή στον
τοπικό/περιφερειακό τύπο, όπως καθορίζεται στην υπ’ αρ. 2879/02-03/2018
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 879Β’/2018) και συγκεκριµένα στις κάτωθι:
∆ΗΜΟΚΡΑΤΗΣ (Ηµερησία Νοµαρχιακή Εφηµερίδα), µε
(1)
ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στις 31/10/2018 και ηµεροµηνία
δηµοσίευσης 02/11/2018.
(2)
ΕΜΠΡΟΣ (Ηµερήσια Νοµαρχιακή Εφηµερίδα), µε
ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στις 31/10/2018 και ηµεροµηνία
δηµοσίευσης 02/11/2018.
(3)
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (Ηµερήσια Νοµαρχιακή
Εφηµερίδα), µε ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στις 31/10/2018 και
ηµεροµηνία δηµοσίευσης 02/11/2018.
(4)
ΣΑΜΙΑΚΟΝ
ΒΗΜΑ
[Εβδοµαδιαία
Νοµαρχιακή
Εφηµερίδα], µε ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στις 31/10/2018 και
ηµεροµηνία δηµοσίευσης 02/11/2018.
δ.
Επιπρόσθετα αναρτάται και στις εφηµερίδες «Τα ΝΕΑ» και
«Γενική ∆ηµοπρασιών» [ Ηµερήσιος Τύπος Νοµού Αττικής (Περιοχή Αναθέτουσας
Αρχής)].
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8.2. Τα έξοδα των εκ της κείµενης νοµοθεσίας απαραίτητων
δηµοσιεύσεων της προκήρυξης της δηµοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε
ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό
πληρωµής του έργου. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων
διαγωνισµών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των µη
απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και
καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.
8.3
Σε περίπτωση µαταίωσης της διαδικασίας (επί του συνόλου των
τµηµάτων ή µέρους αυτών) τα έξοδα δηµοσίευσης στις εφηµερίδες τα
επιβαρύνεται η Αναθέτουσα Αρχή.
9.
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.
9.1 Η προδικαστική προσφυγή, µε βάση και τα όσα προβλέπονται
στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιηµένου εντύπου
και µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήµατος προς την
Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσµία για
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
α.
∆έκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης
πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε
ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή
β.
∆εκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, αν
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως
γ.
∆έκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη,
γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού
φορέα.
δ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της
συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης.
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9.2 Η άσκηση της 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 της αναθέτουσας αρχής.
9.3
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, το οποίο 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
9.4 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. 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.
9.5 Η αναθέτουσα αρχή, µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο
τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365
του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του
διαγωνισµού και διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν.
4412/2016, σύµφωνα και µε την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017
9.6
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 όλων ή εν µέρει) ή απορρίπτει την
προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής.
9.7
Η άσκηση της 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 της αναθέτουσας αρχής.
9.8 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
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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. Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την
προηγούµενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
9.9 Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε
προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την έκδοση της απόφασης επί της
προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών
από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το
προβλεπόµενο παράβολο, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372
παρ. 4 του ν. 4412/2016. Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της
σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί
διαφορετικά.
10. Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην
παρ. 5 άρθρου 105 και 135 του ν. 4412/2016.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΓΕΕΘΑ/ΜΟΜΚΑ/∆ΝΤΗΣ

ΓΕEΘΑ/ΜΟΜΚΑ/ΤΜ.ΜΕΛΕΤΩΝ
Ο Ελέγξας

ΓΕΣ/Γ2/Υ∆ΝΣΗ
ΜΕΛΕΤΩΝ
Ο Συντάξας

Κλούβας Μιχαήλ
Ταξχος

Στροπωνιάτης Κων/νος
Ανχης (ΜΧ)

Παναγόπουλος Μαρίνης
Μηχανολόγος
Μηχανικός

Σελίδα 10
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

