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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Θεσσαλονίκη, 29/10/2019
Αρ. Πρωτ.: οίκ. 61412

Ταχ. Δ/νση : Καθ. Ρωσίδη 11
Πληροφορίες: Γεώργιος Νικήτας,Ελένη Αβραμίδου
Ταχ.Κωδικός: 546 55, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2313 309-437,151,
Ηλ. Δ/νση : tpdy@damt.gov.gr
Τηλ/τυπία:
2310 424346

ΘΕΜΑ : Απόφαση α)προκήρυξης ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού, ηλεκτρονικού κάτω των

ορίων, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μελανωτήρων εκτυπωτικών
μηχανημάτων (CPV: 30192112-9) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης έτους 2020 με εκτιμώμενη συνολική αξία: εβδομήντα δυο
χιλιάδες τριακόσια εννέα ευρώ και τρία λεπτά (72.309,03€) χωρίς Φ.Π.Α., (Διακήρυξη αρ.
08/2019).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπ όψιν
Α) τις διατάξεις:
1.

Την Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την
κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L94), όπως διορθώθηκε (L135/24.5.2016)

2.

Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

3.

Την Κ.Υ.Α.1191/14-3-2017 (ΦΕΚ Β’969/22-03-2017) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών
εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016.

4.

To άρθρο 56 του N. 4609/2019 (ΦΕΚ 67 Α/19) «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων
Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»

5.

To άρθρο 33 του N. 4608/2019 (ΦΕΚ 66Α/2019) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και
προσέλκυση Στρατηγικών επενδύσεων και άλλες διατάξεις»

6.

Το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52Α/2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την
Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιDigitally
του Συμβουλίου
τηςELENI
8ης Ιουνίου
2016
signed by:
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έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή
τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
7.

Το Ν. 4497/17 άρθρο 107 (Α’ 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

δραστηριοτήτων,

8.

Το Π.Δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
Α.Ε.Π.Π. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης»

9.

Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

10.

Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”

11.

Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

12.

Το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

13.

Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,

14.

Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

15.

Το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

16.

Το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

17.

Το Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

18.

Το Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,

Β.
Καθώς επίσης και από τις αποφάσεις:
1. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρ 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
2. Υ.Α. Π1/3306 (ΦΕΚ 1789 Β/12-11-2010) περί «Εξαίρεσης προμηθειών από την ένταξη τους στο
Ενιαίο Πρόγραµµα Προμηθειών (Ε.Π.Π.)»
3. Αποφ. Υπουργού Εσωτερικών με αριθμ. 14138/15-05-2017 (ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./ 250/26-5-2017
«Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου, ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης»).
4. Αποφ. Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. αρ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971 /Β΄/07-06-2017),με θέμα: «Ανάθεση
άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους
προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
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5. Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. με αρ.πρωτ. οικ. 1587/11-01-2019 (ΑΔΑ: 9ΘΩΑΟΡ1Υ-ΩΚΗ) για την
συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης προσφορών
προϋπολογισμού άνω των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60000€)
6. To αρίθμ. πρωτ. οικ. 56158/03-10-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005648007) Εσωτερικό ΣημείωμαΠρωτογενές αίτημα του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για την προμήθεια μελανωτήρων για το έτος 2020.
7. Την απόφαση προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια μελανωτήρων για το έτος
2020 με αρ.πρωτ. οικ. 4504/10-10-2019 (ΑΔΑΜ:19REQ005681662,ΑΔΑ:ΩΦ0ΝΟΡ1Υ-Σ1Τ) συνολικού
ποσού ογδόντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (89663,20€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή εβδομήντα δυο χιλιάδων τριακοσίων εννέα ευρώ και τριών λεπτών
(72309,03€) χωρίς Φ.Π.Α στον ΑΛΕ (ΚΑΕ) 2410201001 φορέας-ειδικός Φορέας 1907-999/01,02,03
8.

Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. με αρ.πρωτ.οικ.58930/15 -10-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΘΑΟΡ1Υ-02Ο) περί διενέργειας του
διαγωνισμού του θέματος

Γ. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το
σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.
Την προκήρυξη ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού, κάτω των ορίων, μειοδοτικού
διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου / αναδόχων για την προμήθεια μελανωτήρων
εκτυπωτικών μηχανημάτων (CPV: 30192112-9) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης έτους 2020 (Διακήρυξη αρ. 08/2019) με
εκτιμώμενη συνολική αξία: εβδομήντα δυο χιλιάδες τριακόσια εννέα ευρώ και τρία λεπτά
(72.309,03€) χωρίς Φ.Π.Α. ή ογδόντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εξήντα τρία ευρώ και είκοσι
λεπτά (89.663,20€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής και συγκεκριμένα βάσει της συνολικά χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής σε ευρώ
(χωρίς Φ.Π.Α.) για το σύνολο των ειδών για κάθε Πόλη ανά Περιφερειακή Ενότητα/ες.
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορές για μία ή περισσότερες ή
και για όλες τις Πόλεις, για μία ή περισσότερες ή και για όλες τις Περιφερειακές ενότητες
καθώς ωστόσο για το σύνολο των ειδών και για το σύνολο των φορέων 1907-999/01,02,03,
(πρώην 071, 072, & 073) σε κάθε Πόλη - Περιφερειακή ενότητα.
Προσφορά που δεν θα περιλαμβάνει το σύνολο των φορέων και το σύνολο των ειδών σε κάθε
τμήμα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η προσφορά για κάθε Πόλη Περιφερειακής Ενότητας δεν θα πρέπει να ξεπερνά την
προϋπολογισθείσα αξία, σε διαφορετική περίπτωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

i.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Α.Δ.Μ.Θ., NUTS
EL51-EL52), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, (NUTS:EL 522) Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 54655, ΤΗΛ.
ΚΕΝΤΡΟ 2313 309449, www.damt.gov.gr,
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Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Kεντρική Κυβερνητική Αρχή (ΚΚΑ) και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση
η κύρια δραστηριότητά της είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών.

ii.

ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Tμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της Δ/νσης Οικονομικού
Α.Δ.Μ.Θ. (Πληροφορίες): Νικήτας Γεώργιος, Ελένη Αβραμίδου Ελένη τηλ: 2313 309437151,fax: 2310 424346 email: tpdy@damt.gov.gr,
iii.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ελεύθερη, άμεση, πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού μετά την με
ηλεκτρονικό τρόπο, αποστολή της προκήρυξης και της διακήρυξης στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) παρέχεται:

Στο ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) ηλεκτρονικός
διαγωνισμός για είδη γραφικής ύλης με Α/Α 80355

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (Α.Δ.Μ.-Θ), στη διεύθυνση (URL) :
www.damt.gov.gr/Ανακοινώσεις /διαγωνισμοί
Περίληψης της διακήρυξης θα δημοσιευθεί επίσης στις παρακάτω εφημερίδες:

«ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΡΑΜΑΣ» (Ν. Δράμας), «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ» (Ν. Έβρου), «ΛΑΟΣ»
(Ν. Ημαθίας), «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (Ν. Θεσσαλονίκης), «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ» (Ν. Καβάλας),
«ΠΡΩΙΝΗ» (Ν. Κιλκίς), «ΕΜΠΡΟΣ» (Ν. Ξάνθης), «ΠΕΛΛΑ NEWS» (Ν. Πέλλας), «ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ»
(Ν. Πιερίας), «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ» (Ν. Ροδόπης), «ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ» (Ν. Σερρών),
«ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» (Ν. Χαλκιδικής)

iv.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
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 προμήθειας.
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. 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. Οι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Στην περίπτωση προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων επιτρέπεται η κάλυψη της
παραπάνω απαίτησης πρέπει να καλύπτεται από κάθε μέλος της.
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v.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη δηλαδή από την Πέμπτη 31/10/2019 και ώρα 08.00 π.μ. μέχρι
την Παρασκευή 22/11/2019 ώρα 15.00μ.μ., στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική
Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

vi.

ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η αποσφράγιση των προσφορών και η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα γίνει ηλεκτρονικά,
την Πέμπτη 28/11/2019 και ώρα 10.30 π.μ. από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα,
συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του
Διαγωνισμού [εφεξής : «Επιτροπή του Διαγωνισμού»]) όπως αναλυτικά περιγράφεται στην
παράγραφο 3.1.1 της διακήρυξης 08/19, εφαρμοζόμενων των κείμενων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με:
1.

Την Προκήρυξη της Σύμβασης και το τεύχος διακήρυξης 8/19 όπως έχουν δημοσιευθεί
στο ΚΗΜΔΗΣ

2.

Τα παραρτήματά της παραπάνω διακήρυξης που αποτελού αναπόσπαστο μέρος της I-III
(I: Τεχνικές προδιαγραφές-πίνακας συμμόρφωσης II:Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής III: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ).

3.

To Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) που περιλαμβάνεται στο
παράρτημα V της παρούσας και θα είναι αναρτημένο σε μορφή αρχείου doc στον
ιστότοπο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού,

4.

Το σχέδιο σύμβασης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης

5.

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

vii.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
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Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης
παράλειψης
Οι προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ενώπιον της Αρχής εξέτασης Προδικαστικών
προσφυγών, από την οποία επίσης παρέχονται και οι σχετικές πληροφορίες
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Λεωφ. Θηβών 196-198,Κτίριο Κεράνης Άγ.
Ιωάννης Ρέντης, ΑΘΗΝΑ 18233 ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο: +30 2132141216, Φαξ: +30 2132141229
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση
στο διαδίκτυο:
http://www.aepp-procurement.gr
2.
Την έγκριση των εγγράφων της σύμβασης του θέματος: δηλαδή του τεύχους
διακήρυξης 8/2019 και των συνημμένων σε αυτό παραρτημάτων (I-V) όπως αυτά αναφέρονται
στο παραπάνω σημείο 1. vi της παρούσας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ.

ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ
Συνημμένα:
Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης 08/2019 με
τα παραρτήματα I-V
Κοινοποίηση:
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
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