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  ΕΠΕΙΓΟΝ 
   
ΠΡΟΣ:  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

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

ΚΟΙΝ.:  Φ.461.3/38/415645 
  Σ.1659 

  Αθήνα,19 Ιουν 20 
  Συνημμένα: 1 Περίληψη Διακήρυξης 

    
ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθμ. 
 61/20, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού) 
  
ΣΧΕΤ.: α.   Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρε- 
       σιών» 
 β.   Φ.600.163/134/415608/Σ.1650/19 Ιουν 20/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/5α 
 
  Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, προκηρύσσει με το (β) σχετικό, εντολή 
διενέργειας διαδικασίας σύναψης σύμβασης προμήθειας και συντήρησης μέσων 
πυρόσβεσης στα ΚΥΤ των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, ΥΕ:03 της δράσης με 
κωδικό ΟΠΣ: 5011009.    
 
   Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ και το ΓΕΣ/Δ3(ΔΕΝΔΗΣ) 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 Παρασκευή 19 
Ιουν 20.  
 
   Ημερομηνία ανάρτησης της συνημμένης περίληψης διακήρυξης στον 
ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», η  Παρασκευή 19 Ιουν 20. 
 
   Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 
 
  Χειριστής θέματος, ΕΜΘ Αλχίας (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β. Επιτελή ΑΣ- 
ΔΥΣ/ΔΠΜ/7, τηλ. 210 348 3163, (email: g.s.plakias@army.gr). 
 

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

  
  

ΕΜΘ Αλχίας (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς  
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7α,β,γ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
Αποδέκτες για Ενέργεια  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  (με e-mail) 
Αποδέκτες για Πληροφορία  
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ (με e-mail)  
ΓΕΣ/Γ4 - Δ3 (με e-mail) - ΔΟΙ  
ΑΣΔΕΝ/ΔΥΔΜ - ΔΟΙ  
ΑΣΔΥΣ/ΔΓ΄Κ  
ΑΣΔΥΣ/ΔΟΙ - ΔΠΜ/3α - 7  
98 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ - ΤΟΣΚΕΔΠ  
79 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ - ΤΟΣΚΕΔΠ 
80 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ - ΤΟΣΚΕΔΠ  
96 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ - ΤΟΣΚΕΔΠ  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΥΤ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΩΝ 60.000 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 03 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κ.Υ.Τ.) ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
ΟΠΣ 5011009 ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΗΣ 2014-2020 
 

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση 
Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) / 
Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 15778 

Χώρα1 Ελλάδα, GR3 

Κωδικός ΝUTS2 ΛΕΣΒΟΣ GR 411 

ΧΙΟΣ       GR 413 

ΣΑΜΟΣ   GR 412 

ΚΩ          GR 421 

ΛΕΡΟΣ   GR 421 

Τηλέφωνο 210 - 3483135 

Φαξ 210 - 3454603 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  asdysdpm@otenet.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες3 Συνταγματάρχης (ΥΠ) Ιωάννης 

 
1 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος δ) του Ν.4412/16.  
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος δ) του Ν.4412/16. 
3 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού 

μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που 

 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7 
 Αριθ. Πρωτ: 415645 
 Αθήνα,19 Ιουν 20 
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Χατζής 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.army.gr  

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο 
διαδίκτυο (URL) 

www.army.gr 

1.1. Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) 

 Καθορίζεται η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού  
(ΑΣΔΥΣ) / Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ)] η οποία είναι Σχηματισμός Ενόπλων 
Δυνάμεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ). 

1.2. Κύρια δραστηριότητα ΑΑ 

 Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Άμυνα και 
συγκεκριμένα η διενέργεια των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και συμφωνιών 
πλαίσιο (ΣΠ) κυρίως μη στρατιωτικού εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών 

2. Σύντομη Περιγραφή της Δημόσιας Σύμβασης 

2.1. Αντικείμενο της Σύμβασης 

2.1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κάλυψη της επιτακτικής 
ανάγκης προμήθειας και συντήρησης μέσων πυρόσβεσης για τις ανάγκες 
των ΚΥΤ των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου, της δράσης «Παροχή 
υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
(Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων 
τους»  με κωδικό ΟΠΣ 5011009 σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.1697/Φ27/18-12-
2017 (ΑΔΑ:ΨΤΒΞ465ΧΙ8-ΜΞΘ) συμφωνία επιδότησης δράσης και σύμφωνα με 
τις αναλυτικές απαιτήσεις, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα «Ι» της 
διακήρυξης. 

2.1.2. Αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων (υλικών και 
υπηρεσιών) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα «Ι» («Αναλυτική Περιγραφή 
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης») της υπ. αριθ. 61/20 
Διακήρυξης. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Μέγιστη Ποσότητα και Εκτιμώμενη Αξία υπό Προμήθεια Υλικών 
και Παρεχόμενων Υπηρεσιών 

 
διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 
παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΧΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΛΕΡΟΥ ΚΩ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΜ    

(καθαρή αξία)
ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ               
(με 17% ΦΠΑ)

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

1 Πυροσβεστήρα 5 kg CO2 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 3 2 7 17 119.00 € 139.23 € 20.23

2 Πυροσβεστήρα 6 kg ξηράς Κόνεως ΤΕΜΑΧΙΟ 100 53 46 56 75 330 15 4,950.00 € 5,791.50 € 841.50
3 Πυροσβεστήρα τροχήλατου  25 kg ΤΕΜΑΧΙΟ 60 5 5 2 2 74 50 3,700.00 € 4,329.00 € 629.00
4 Πυροσβεστήρας 6 kg οροφής ΤΕΜΑΧΙΟ 5 5 20 100.00 € 117.00 € 17.00
5 Υποβρύχια αντλία ύδατος ΤΕΜΑΧΙΟ 9 9 500 4,500.00 € 5,265.00 € 765.00
6 Αντλία ύδατος επιφανείας ΤΕΜΑΧΙΟ 3 3 600 1,800.00 € 2,106.00 € 306.00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15,169.00 € 17,747.73 € 2,578.73 €

Α/Α
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
(ΜΜ)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΥΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 

 

53,609.00 € 62,722.53 € 9,113.53 €
15,169.00 € 17,747.73 € 2,578.73 €
68,778.00 € 80,470.26 € 11,692.26 €

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΑΝΑ ΚΥΤ 

 

Α/Α ΚΥΤ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
(ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ        
(με 17% ΦΠΑ) 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

1 ΛΕΣΒΟΥ 7.700,00 9.009,00 1.309,00 

2 ΧΙΟΥ 13.151,00 15.386,67 2.235,67 

3 ΣΑΜΟΥ 6.518,00 7.626,06 1.108,06 

4 ΛΕΡΟΥ 9.740,00 11.395,80 1.655,80 

5 ΚΩ 16.500,00 19.305,00 2.805,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 59.909,00 70.903,53 10.184,53 

 

 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΑΝΑ ΚΥΤ 

 

Α/Α ΚΥΤ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
(ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ        
(με 17% ΦΠΑ) 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

1 ΛΕΣΒΟΥ 4.534,00 5.304,78 770,78 
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2 ΧΙΟΥ 7.345,00 8.593,65 1.248,65,65 

3 ΣΑΜΟΥ 1.091,00 1.276,47 185,47 

4 ΛΕΡΟΥ 974,00 1.139,58 165,58 

5 ΚΩ 1.225,00 1.433,25 208,25 

 ΣΥΝΟΛΟ 8.869,00 10.376,73 1.507,73 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΑΝΑ ΚΥΤ 

 

Α/Α ΚΥΤ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
(ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ        
(με 17% ΦΠΑ) 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

1 ΛΕΣΒΟΥ 12,234.00 14,313.78 2,079.78 

2 ΧΙΟΥ 20,496.00 23,980.32 3,484.32 

3 ΣΑΜΟΥ 7,609.00 8,902.53 1,293.53 

4 ΛΕΡΟΥ 10,714.00 12,535.38 1,821.38 

5 ΚΩ 17,725.00 20,738.25 3,013.25 

 ΣΥΝΟΛΟ 68,778.00 80,470.26 11,692.26 

2.3. Τα υπό προμήθεια υλικά και οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται 
στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 

35111000-5 Πυροσβεστικός εξοπλισμός 

35111100-6 Αναπνευστικές συσκευές πυρόσβεσης 

35111200-7 Υλικά πυρόσβεσης 

35111300-8 Πυροκατασβεστήρες 

35111320-4 Φορητοί πυροσβεστήρες 

35111400-9 Εξοπλισμός πυρασφάλειας 

35111510-3 Πυροσβεστικά εργαλεία χειρός 

50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

 

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

2.4.1. Τμήμα 1: Προμήθεια και συντήρηση μέσων πυρόσβεσης για 
τις ανάγκες του ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ. 

2.4.2. Τμήμα 2: Προμήθεια και συντήρηση μέσων πυρόσβεσης για 
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τις ανάγκες του ΚΥΤ ΧΙΟΥ. 

2.4.3. Τμήμα 3: Προμήθεια και συντήρηση μέσων πυρόσβεσης για 
τις ανάγκες του ΚΥΤ ΣΑΜΟΥ. 

2.4.4. Τμήμα 4: Προμήθεια και συντήρηση μέσων πυρόσβεσης για 
τις ανάγκες του ΚΥΤ ΛΕΡΟΥ. 

2.4.5. Τμήμα 5: Προμήθεια και συντήρηση μέσων πυρόσβεσης για 
τις ανάγκες του ΚΥΤ ΚΩ. 

3. Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα  - Διάρκεια της Σύμβασης 

3.1. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες. 

3.2. Η σύμβαση (αρχική συμπεριλαμβανομένου τυχόν τροποποίησης /-
σεων) θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, 
σωρευτικά: 

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. Αποπληρώθηκε η συνολική αξία της συμβάσεως, αφού 
προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 

3.2.4. 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. 

3.3. Ο χρόνος παράδοσης των συμβατικών ειδών (για το σύνολο της 
ποσότητας ανά τμήμα / ΚΥΤ) είναι εντός 20 ημερών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 

4. Δικαίωμα Προαίρεσης – Αυξομείωση Ποσοτήτων 

4.1. Δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης. 

4.2. Στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών, η 
Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ποσότητα 
έως 30 % με την προϋπόθεση ότι η αύξηση αυτή είναι εντός της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης ή μικρότερης ποσότητας έως 50%. Για κατακύρωση μέρους της 
ποσότητας (μικρότερης) του προαναφερόμενου ποσοστού, απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή από τον πάροχο υπηρεσιών και έγκαιρη ενημέρωση πριν 
από την κατακύρωση της συγκεκριμένης σύμβασης. 

5. Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

5.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων 
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της παραγράφου 2.2.1 της υπ. αριθ. 61/20 Διακήρυξης. 

5.2. Εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται στο δύο τοις εκατό (2%) της 
προϋπολογισθείσας (συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος προαίρεσης και τυχόν 
παρατάσεων) αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ του τμήματος για το/α οποίο/αυποβάλλεται 
προσφορά με ανάλογη στρογγυλοποίηση, όπως παρακάτω: 

Α/Α ΤΜΗΜΑ / ΚΥΤ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

1 ΛΕΣΒΟΥ 
Διακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ 
και εξήντα οκτώ λεπτά 244,68 

2 ΧΙΟΥ 
Τετρακόσια εννέα ευρώ και 
ενενήντα δυο λεπτά 409,92 

3 ΣΑΜΟΥ 
Εκατόν πενήντα δυο ευρώ και 
δεκαοτκώ λεπτά 152,18 

4 ΛΕΡΟΥ 
Διακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και 
είκοσι οκτώ λεπτά 214,28 

5 ΚΩ 
Τριακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ 
και πενήντα λεπτά. 354,50 

 ΣΥΝΟΛΟ 
Χίλια τριακόσια εβδομήντα πέντε 
ευρώ και πενήντα έξι λεπτά. 1.375,56 

 

5.3. Λόγοι αποκλεισμού, όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στην παράγραφο 
2.2.3 της υπ. αριθ. 61/20 Διακήρυξης. Συνοπτικά αναφέρεται ότι, αποκλείεται από 
τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του 
(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

5.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση για έναν από τους λόγους όπως αναφέρονται στην παρ. 1 άρθρου 73  ν. 
4412/2016. 

5.3.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

5.3.2.1. Γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα 
μέσα ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

5.3.2.2. Γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα 
μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
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αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 
της εργατικής νομοθεσίας ή / και δύο (2) πράξεις για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία. 

5.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες καταστάσεις:  

5.3.3.1. Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016. 

5.3.3.2. Εάν 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 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

5.3.3.3. Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

5.3.3.4. Εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων 
κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί 
αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

5.3.3.5. Εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα,  

5.3.3.6. Εάν 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, 

5.3.3.7. Εάν 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 των παρ. 2.2.3 ως 
2.2.9 της διακήρυξης. 

5.3.3.8. Εάν επιχείρησε 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 
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αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

5.3.3.9. Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του 
επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

5.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν 
αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε 
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

5.4. Κριτήρια Επιλογής - Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.2.4 της υπ. αριθ. 
61/20 Διακήρυξης. Συνοπτικά: 

5.4.1. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική 
ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

5.4.2. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους 
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

5.4.3. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε 
κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες 
που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

5.4.4. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει 
να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.5. Κριτήρια Επιλογής - Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια, 
όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.2.5 της υπ. αριθ. 61/20 Διακήρυξης. 
Συνοπτικά, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν  στοιχεία που να 
αποδεικνύεται ότι ο μέσος ειδικός κύκλος εργασιών κατά την τελευταία τριετία από 
την ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής / προσφοράς), στον τομέα 
δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης είναι τουλάχιστον ίσος 
με το 100% του ύψους της εκτιμώμενης καθαρής μέγιστης αξίας σύμβασης 
(προμήθειας και συντήρησης) για την / τις οποία / -ες εκδηλώνεται η συμμετοχή 
του προσφέροντος, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του Πίνακα της 
παραγράφου 1.3.5.1 της διακήρυξης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος πάροχος 
υπηρεσιών δραστηριοποιείται για μικρότερο χρονικό διάστημα, τότε ο κύκλος 
εργασιών από την έναρξη των δραστηριοτήτων του, θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ίσος  με το 100% του ύψους  της εκτιμώμενης μέγιστης αξίας 
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σύμβασης της προμήθειας, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του Πίνακα της 
παραγράφου 1.3.5 της διακήρυξης:   

 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑ / 

ΚΥΤ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

EΛΑΧΙΣΤΟΣ ΜΕΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ 100% ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 

ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 
ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

1 ΛΕΣΒΟΥ 12,234.00 
Δώδεκα χιλιάδες διακόσια 

τριάντα τέσσερα ευρώ  
12,234.00 

2 ΧΙΟΥ 20,496.00 
Είκοσι χιλιάδες τετρακόσια 

ενενήντα έξι ευρώ  
20,496.00 

3 ΣΑΜΟΥ 7,609.00 
Επτά χιλιάδες εξακόσια 

εννέα ευρώ  
7,609.00 

4 ΛΕΡΟΥ 10,714.00 
 Δέκα χιλιάδες επτακόσια 

δέκα τέσσερα ευρώ 
10,714.00 

5 ΚΩ 17,725.00 
Δέκα επτά χιλιάδες 

επτακόσια είκοσι πέντε 
ευρώ  

17,725.00 

 ΣΥΝΟΛΟ 68,778.00 
 Εξήντα οκτώ χιλιάδες 

επτακόσια εβδομήντα οκτώ 
ευρώ 

68,778.00 

 

5.6. Κριτήρια Επιλογής - Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα, όπως 
προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.2.6 της υπ. αριθ. 61/20 Διακήρυξης. 
Συνοπτικά αποδεικτικά στοιχεία των τεχνικών ικανοτήτων του οικονομικού φορέα 
αποτελούν: 

5.6.1. Κατάλογος των κυριότερων υπηρεσιών που 
πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη, πριν το έτος διενέργειας της 
διαδικασίας, τριετία, ενώ για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου 
ανταγωνισμού, θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών υπηρεσιών που 
εκτελέσθηκαν την τελευταία τριετία πριν το έτος διενέργειας της διαδικασίας 
λαμβανομένων υπ’ όψη και στοιχείων μέχρι και πενταετίας, με αναφορά του 
αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 

5.6.2. Αναφορά του προσωπικού και των υπηρεσιών, είτε ανήκουν 
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων 
για τον έλεγχο της ποιότητας προμήθειας και παροχής υπηρεσιών συντήρησης. 

5.6.3. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που 
λαμβάνει ο προμηθευτής / πάροχος υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας 
της επιχείρησής του. Ο ελάχιστος απαιτούμενος ειδικός εξοπλισμός για την 
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λειτουργία της αναγνωρισμένης εταιρείας, σύμφωνα Κ.Υ.Α. 618/43/20-1-2005 
«Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης 
επανελέγχου και αναγόµωσης» (ΦΕΚ Β’ 52), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε 
την Κ.Υ.Α. 17230/671/1-9-2005 (ΦΕΚ Β΄ 1218), είναι: 

5.6.3.1. Γεμιστική μηχανή πυροσβεστικής σκόνης ή/και 
διοξειδίου του άνθρακος. 

5.6.3.2. Αεροσυμπιεστής ανάλογης δυναμικότητας. 

5.6.3.3. Αντιεκρηκτικό λαμπάκι για τον ενδοσκοπικό 
έλεγχο των εσωτερικών διαβρώσεων. 

5.6.3.4. Υδραυλική αντλία με διάταξη ξήρανσης φιαλών 
και όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα με την απαιτούμενη πίεση. 

5.6.3.5. Διάταξη πληρώσεως με προωθητικό αέριο. 

5.6.3.6. Αυτόματη ζυγαριά ενδείξεων μέχρι 200 kgr και 
ευαισθησίας 20 gr. 

5.6.4. Αναφορά διάθεσης σε ισχύ των πιστοποιητικών που 
αναφέρονται στην παρ. 2.2.7 και έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων. 

5.6.5. Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων 
του «αρμοδίου ατόμου» ως προσδιορίζεται στο παρόν. 

5.6.6. Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις 
εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο οικονομικός φορέας για 
την εκτέλεση της σύμβασης στο μέρος που αφορά στη συντήρηση των μέσων 
πυρόσβεσης. 

5.6.7. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας 
προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος της υπό 
ανάθεσης προμήθειας / παροχής υπηρεσίας, ή να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων4, πρέπει να αποδεικνύει με την προσφορά του ότι θα έχει στη διάθεσή του 
τα αναγκαία προς τούτο μέσα, προσκομίζοντας έγγραφη δέσμευσή τους 
(υπεύθυνη δήλωση ή συμφωνητικό συνεργασίας), ότι θα θέσουν στη διάθεσή του 
τα αναγκαία μέσα και θα εκτελέσουν κάθε απαιτούμενη προμήθεια / εργασία, τότε 
θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις 
σχετικές δηλώσεις συνεργασίας: 

Περιγραφή τμήματος / ποσοστού της 
προμήθειας / υπηρεσίας που 

προτίθεται ο υποψήφιος οικονομικός 
φορέας να αναθέσει σε Υπεργολάβο 

ή τρίτο φορέα 

Επωνυμία 
Υπεργολάβου ή 

τρίτο φορέα 

Ημερομηνία Δήλωσης 
Συνεργασίας ή 
Συμφωνητικό 
συνεργασίας 

   

 
4 Ν.4412/16, άρθρο 78, Μέρος ΙΙ 

ΑΔΑ: 99ΘΠ6-ΒΓΦ



 

Σελίδα 14 
 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 
 

   

   

 

5.7. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.2.7 της υπ. αριθ. 61/20 
Διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται με συνοπτικά με: 

5.7.1. Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά 
ISO 9001 ή ισοδύναμο, σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της προμήθειας / 
παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης των μέσων πυρόσβεσης. 

5.8. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 
2.2.8 της υπ. αριθ. 61/20 Διακήρυξης 

5.9. Οι συγκεκριμένες συμβάσεις αφορούν στο Υποέργο με υπ. αριθ. 3 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 έχει λάβει κωδικό MIS 5011009 
και συνχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαική Ένωση (Ευρωπαικό Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (αριθμ.  εναρ. Έργου 2017ΣΕ 
737200020015011009). 

5.10. Η υποδιαίρεση σε τμήματα ανά ΚΥΤ νήσου, επιβλήθηκε λόγω της 
γεωγραφικής θέσης των Κ.Υ.Τ. και με σκοπό να εξασφαλισθεί η παραγωγική 
ικανότητα και οργανωτική επάρκεια των εκάστοτε προμηθευτών. Οι προσφέροντες 
δύνανται να υποβάλουν προσφορά για κάθε τμήμα ξεχωριστά και μέχρι πέντε (5) 
τμήματα συνολικά και να αναδειχθούν προμηθευτές και για τα πέντε (5) εφόσον  
μειοδότησαν. Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να κατατεθεί ξεχωριστή προσφορά για 
κάθε τμήμα με υποχρεωτική αναφορά των υπολοίπων Τμημάτων στα οποία 
συμμετέχουν. Δε θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

5.11. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της διενέργειας 
(ημερομηνία υποβολής προσφορών), της διαδικασίας. Λοιπά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παρ. 2.4.5 της υπ. αριθ. 61/20 Διακήρυξης. 

5.12. Διενέργεια διαδικασίας - αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3  της υπ. αριθ. 61/20 Διακήρυξης. 
Συνοπτικά:  

5.12.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

5.12.1.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3.1 της οικείας διακήρυξης. 

5.12.2. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται στην ελληνική 

ΑΔΑ: 99ΘΠ6-ΒΓΦ



 

Σελίδα 15 
 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 
 

γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2.1.4  της υπ. αριθ. 61/20  
Διακήρυξης. 

6. Διαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης. 

6.1. Για την ανάδειξη οικονομικού φορέα (αναδόχου) θα διεξαχθεί ανοιχτή 
διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄142)  [ελάχιστη 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών θα ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες 
από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 121 του Ν.4412/2016]. 

6.2. Η / οι σύμβαση / -σεις θα ανατεθεί /-θούν με κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της χαμηλότερης 
συνολικής προσφερόμενης τιμής (ΠΤ) για το σύνολο των υπό προμήθεια και 
συντήρηση μέσων πυρόσβεσης του συγκεκριμένου Τμήματος / ΚΥΤ. 

6.3. Δεκτή μόνο η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων 
συμμετοχής μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

7. Χρηματοδότηση της Σύμβασης 

 Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) από το Εθνικό Πρόγραμμα 
Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014 - 2020 με κωδικό ΟΠΣ 
5011009. 

8. Χρονικές Προθεσμίες Διενέργειας Διαγωνισμού 

8.1. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως,  
από τους ενδιαφερόμενους, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται το αργότερο έξι (6) ημέρες 
πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2.1.3  της υπ. αριθ. 61/20 Διακήρυξης. 

8.2. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10 Ιουλ 
20 και ώρα 15:00. 

8.3. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» την 16 Ιουλ 20 και ώρα 08:00,  σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παρ. 3.1.1.1.1  της υπ. αριθ. 61/20 Διακήρυξης. 

8.4. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Οικονομική 
Προσφορά» και «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά τις ημερομηνίες και ώρες 
που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 
3.1.1.1.2  και 3.1.1.1.3 αντίστοιχα, της υπ. αριθ. 61/20 Διακήρυξης. 

8.5. Φυσική αποσφράγιση του φακέλου του προσωρινού αναδόχου με τα 
επικαιροποιημένα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην παρ. 3.3  της υπ. αριθ. 61/20 Διακήρυξης. Επισημαίνεται η απαίτηση της 
παρ. 2.4.2.7.3 της Διακήρυξης, σύμφωνα με την οποία:    

8.5.1. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται 
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υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα 
οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 
4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα 
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε 
έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι 
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. Σε 
περίπτωση υποβολής μόνο έντυπης προσφοράς, αυτή δεν θα λαμβάνεται 
υπόψη και ως εκ τούτου ο σχετικός φάκελος δεν θα αποσφραγίζεται και θα 
επιστρέφεται στον προσφέροντα. 

8.5.2. Τα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν σε έντυπη μορφή 
υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο. Ο σφραγισμένος φάκελος που θα 
περιέχει έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν και εντύπως εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πρέπει απαραίτητα να φέρει 
τον αριθμό του συστημικού διαγωνισμού / διαδικασίας για τον οποίο υποβάλλεται 
προσφορά, την επωνυμία και τη διεύθυνση καθώς και τον αριθμό του συστημικού 
διαγωνισμού που έχει λάβει στο ΕΣΗΔΗΣ  και το τμήμα του υπό ανάθεση έργου 
για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, την επωνυμία και την διεύθυνση καθώς και 
τον αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
διαγωνιζομένου (σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων/Κοινοπραξίας πρέπει να 
αναγράφονται τα στοιχεία αυτά για όλα τα μέλη της). 

9. Δημοσιότητα 

9.1. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Δεν απαιτείται.  

9.2. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

9.2.1. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με δημοσίευση διακήρυξης 
διαγωνισμού και υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο (πρόγραμμα «Διαύγεια», 
army.gr και το dideap.mil.gr) των διακηρύξεων και αποφάσεων καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας μέχρι και την σύναψη των σχετικών συμβάσεων, από την 
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης / εντολής διενέργειας της 
διαδικασίας, 19 Ιουν 20 ημέρα Παρασκευή και ώρα ….. 

9.2.2. 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 ΥΠΑΣΥΔ [ΥΑ 82350 (ΦΕΚ 2451Β / 9-8-16)]. 

9.2.3. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα 
της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.army.gr  dideap.mil.gr. 
στην διαδρομή : ……… ► ………. ► …….. 
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9.2.4. Η Προκήρυξη και η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στην 
ιστοσελίδα του  ΚΗΜΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr)  

9.2.5. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του  ΕΣΗΔΗΣ 
(http://www.promitheus.gov.gr) όπου έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 93739) 

9.2.6. Δεν απαιτείται δημοσίευση σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες 
περιφερειακές (νομαρχιακές) εφημερίδες, καθόσον η προμήθεια είναι κεντρική. 

9.3. Έξοδα δημοσιεύσεων 

 Δεν υφίστανται καθόσον ο διαγωνισμός διενεργείται από κεντρική 
υπηρεσία. 

10. Παρεμβάσεις - Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική 
Προστασία  

10.1. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί 
συγκεκριμένη σύμβαση του Ν.4412/2016 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. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες 
προσφυγής και, κατά περίπτωση διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις 
προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, 
αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση της 
υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες:  

10.2.1. Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Λ. Θηβών 196-
198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 18233 ΕΛΛΑΔΑ, Τηλέφωνο: +30 2132141216, 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr Φαξ: +30 2132141229, 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr, Μονάδα Υποστήριξης 
ΥΠΕΘΑ, Μεσογείων 227-231, Αθήνα, ΤΚ 15451, τηλ.: 2106598187, φαξ: 
2106598169, κ. Ευσταθίου. Δεν εφαρμόζονται διαδικασίες διαμεσολάβησης. 
Προθεσμίες προσφυγών ως  ΠΔ 39/2017. 

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

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

10.3.2. Δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, 

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

10.3.4. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 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 ΕΣΗΔΗΣ 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 Δημοσίου, 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.  

10.6. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η 
άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 364 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. 

10.7. Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του 
ΕΣΗΔΗΣ: 

10.7.1. 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. 

10.7.2. Διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 
1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

10.7.3. 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 ΕΣΗΔΗΣ 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 
ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

10.8. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των 
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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 
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

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

10.10. 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. 

10.11. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε 
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση 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. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

11. H σύμβαση που θα προκύψει καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων 
Προμηθειών. 

 

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

  
  

ΕΜΘ Αλχίας (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς  
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7α,β,γ  
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