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ΘΕΜΑ: : Απόφαςθ α)προκιρυξθσ θλεκτρονικοφ Δθμόςιου Ανοικτοφ, θλεκτρονικοφ κάτω των ορίων, 

μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια τριϊν οχθμάτων κατθγορίασ εντόσ και εκτόσ δρόμου με 

μετάδοςθ κίνθςθσ ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ ζωσ 1800cc, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Δ/νςθσ 

Υδάτων Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ και τθσ Δ/νςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ» *CPV : 34113000-2], ζτουσ 2020 με εκτιμϊμενθ αξία ςυνολικι αξία 

96.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 77.419,35  και β) 

ζγκριςθσ τευχϊν αυτοφ (Διακιρυξθ αρ. 3/2020). 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΣΗ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

Ζχοντασ υπ όψιν 

Α. Τισ διατάξεισ: 
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογή ςτισ 

Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικών Προςώπων 
και Τπηρεςιών του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπζσ 
ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

5. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ 
16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμών ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

                                                        
1 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
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6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων…»,  

8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

9. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κώδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,  

10. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

11. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

12. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

13. του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

14. του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.τθσ με 
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ» 

15. τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

16. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω 

Β. κακϊσ επίςθσ και : 

1. του Ευρωπαϊκοφ  Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 

2014-2020», 

2. του Εγχειρίδιου Διαχείριςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργων (Programme and Project Implementation Manual) 

του Ρρογράμματοσ Συνεργαςίασ INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020», όπωσ ιςχφει ςιμερα, 

3. των όρων τθσ υπ’ αρικμόν Νο. Β4.5b.01 (01 Απριλίου 2019) Σφμβαςθσ Χρθματοδότθςθσ (Subsidy 

Contract) όπωσ ςυμφωνικθκαν μεταξφ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ του Ρρογράμματοσ Συνεργαςίασ 

INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και του Επικεφαλισ Εταίρου του ανωτζρω 

εγκεκριμζνου ζργου, 

4. των όρων του Συμφϊνου Εταιρικισ Συνεργαςίασ των Εταίρων (Partnership Agreement) για τθν 

υλοποίθςθ του ζργου «FLOODGUARD», 

5. τθσ εγκεκριμζνθσ φόρμασ αίτθςθσ (Application Form) και τθ φόρμα αιτιολόγθςθσ των δαπανϊν 

(Justification of Budget) του ζργου «FLOODGUARD», 

6. τθσ υπ’ αρικμ. 300488/ΥΔ1244 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ 1099/Β/19-04-2016) «Σφςτθμα 

διαχείριςθσ και ελζγχου των Ρρογραμμάτων ςυνεργαςίασ του ςτόχου «ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΔΑΦΙΚΘ 

ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ» (ΥΡΑΣΥΔ 2014-2020), 

7. τθσ Αποφ. Υπουργοφ Εςωτερικϊν με αρικμ. 14138/15-05-2017 (ΦΕΚ Τεφχοσ Υ.Ο.Δ.Δ./ 250/26-5-2017 

«Διοριςμόσ του Ιωάννθ Σάββα του Κωνςταντίνου, ωσ Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

Μακεδονίασ – Θράκθσ»). 

8. τθσ Αποφ. Συντονιςτι Α.Δ.Μ.-Θ. αρ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971 /Βϋ/07-06-2017),με κζμα: «Ανάκεςθ 

άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςε οργανικζσ μονάδεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ - Θράκθσ 
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και παροχι εξουςιοδότθςθσ υπογραφισ πράξεων και εγγράφων «Με εντολι Συντονιςτι» ςτουσ 

προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ - Θράκθσ». 

9. τθσ με Α.Ρ. 2449/01-12-2017 Απόφαςθσ του Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ - 

Θράκθσ με τθν οποία εγκρίνεται θ υποβολι πρόταςθσ με τίτλο “Integrated actions for joint coordination 

and responsiveness to flood risks in the Cross Border area” και ακρωνφμιο “FLOODGUARD” για τθ 

ςυμμετοχι τθσ ςτθν Ρρόςκλθςθ «4th Call For proposals, Restricted Call For Strategic Project Proposal 

Under Priority Axis 2- Investment Priority 5b, of the INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020 

Cooperation Programme», 

10. τθσ με Α.Ρ. 1014/31-05-2019 Απόφαςθσ του Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – 
Θράκθσ περί οριςμοφ ομάδασ εργαςίασ του Ζργου “Integrated actions for joint coordination and 
responsiveness to flood risks in the Cross Border area” και ακρωνφμιο “FLOODGUARD” το οποίο είναι 
ενταγμζνο ςτο πρόγραμμα εδαφικισ ςυνεργαςίασ the INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020 
Cooperation Programme», 

11. τθσ υπ. Αρικμ. 3/18/23-08-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΞΥΟΨ-ΑΥΨ) Απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 
Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ με κζμα: «Αποδοχι και οριςμόσ 
του ΡΤΑ Α.Μ.Θ. ωσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ / Διαχειριςτϊν (Υπολόγων) δικαιοφχου του Ρρογράμματοσ 
“Integrated actions for joint coordination and responsiveness to flood risks in the Cross Border area” και 
ακρωνφμιο “FLOODGUARD’’» το οποίο είναι ενταγμζνο ςτο πρόγραμμα εδαφικισ ςυνεργαςίασ the 
INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020 Cooperation Programme, 

12. τθσ με Α.Ρ. 7120/21-02-2020 Απόφαςθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν 
Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Εςωτερικϊν με κζμα « Ζγκριςθ εξαίρεςθσ οχθμάτων από το ανϊτατο όριο 
κυλινδριςμοφ μθχανισ και (ζγκριςθ) αγοράσ τουσ, από το ελεφκερο εμπόριο, από τθν Αποκεντρωμζνθ 
Διοίκθςθ Μακεδονίασ – Θράκθσ» 

13.ςηπ. με αο.ποως.ξικ. 6988/13-05-2020 (ΑΔΑ:ΨΕΝΩΟΡ1Υ-Δ0Ψ) Απόταρηπ Σσμςξμιρςή Α.Δ.Μ.-Θ πεοί 
Έγκοιρηπ Διεμέογειαπ ςξσ διαγωμιρμξύ ςξσ θέμαςξπ 

14. τθσ με Α.Ρ. 92762/07-09-2020 Διατφπωςθσ Θετικισ Γνϊμθσ τθσ Εδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ των 
Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκι Συνεργαςία» για τα ςχζδια των τευχϊν 
διακιρυξθσ και τθ διαδικαςία προκιρυξθσ, 
 

Γ. Τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και το 

ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 

δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 

ρθτά παραπάνω 

 ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

1. Σην προκήρυξη ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ, κάτω των ορίων, μειοδοτικοφ 

διαγωνιςμοφ, για τθν επιλογι αναδόχου για τθν προμικεια τριϊν οχθμάτων κατθγορίασ εντόσ και 

εκτόσ δρόμου με μετάδοςθ κίνθςθσ ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ, ζωσ 1800cc, για τθν κάλυψθ των 

αναγκϊν τθσ Δ/νςθσ Υδάτων Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ και τθσ Δ/νςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 

τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ» *CPV : 34113000-2], ζτουσ 2020 με εκτιμϊμενθ 

αξία ςυνολικι αξία 96.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 

77.419,35. 

  

Κριτιριο κατακφρωςθσ κα είναι το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςφοράσ, βάςει τθσ χαμθλότερθσ τιμισ προ Φ.Ρ.Α. για το ςφνολο των τριϊν οχθμάτων. 

 Θ παροφςα ςφμβαςθ δε δφναται εξ αντικειμζνου να υποδιαιρεκεί ςε τμιματα, διότι ζχει ωσ 
αντικείμενο αποκλειςτικά τθν προμικεια ενόσ είδουσ αγακϊν (οχιματα). 
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 Ρροςφορά που δε κα περιλαμβάνει το ςφνολο των φορζων και το ςφνολο των ειδϊν κα απορρίπτεται 

ωσ απαράδεκτθ. 

Θ προςφορά δεν κα πρζπει να ξεπερνά τθν προχπολογιςκείςα αξία, ςε διαφορετικι περίπτωςθ κα 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 

i. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ 

 

Ανακζτουςα αρχι είναι θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ – Θράκθσ (Α.Δ.Μ.Θ., NUTS EL51-EL52), 

που εδρεφει ςτθ Θεςςαλονίκθ, (NUTS:EL 522) Κακ. ωςςίδθ 11, Τ.Κ. 54655, ΤΘΛ. ΚΕΝΤΟ 2313 309449, 

www.damt.gov.gr, 

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Kεντρικι Κυβερνθτικι Αρχι (ΚΚΑ) και ανικει ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ θ κφρια 

δραςτθριότθτά τθσ είναι θ παροχι γενικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν. 

 

ii. ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

Διεφκυνςθ Υδάτων Ανατολικισ  Μακεδονίασ- Θράκθσ, Τενζδου 58, ΤΚ 654 04 Καβάλα (Πληροφορίεσ): 

Καμπάσ Γεώργιοσ, Αλεξίου Κωνςταντίνα, τηλ: 2313 309-810, 2313 309811,fax: 2510 837173, email: dy-

amt@damt.gov.gr, alexiouk@damt.gov.gr 

 

iii. ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΣΕΤΧΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ-ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

 Ελεφθερη, άμεςη, πλήρησ πρόςβαςη ςτα τεφχη του διαγωνιςμοφ μετά την με ηλεκτρονικό 

τρόπο, αποςτολή τησ προκήρυξησ και τησ διακήρυξησ ςτο Κεντρικό  Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοςίων 

υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) παρζχεται: 

 

 Στο ΕΣΘΔΘΣ (Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων) θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ 

για οχιματα κατθγορίασ εντόσ και εκτόσ δρόμου με μετάδοςθ κίνθςθσ ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ. 

 

 Στθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Α.Δ.Μ.-Θ), ςτθ διεφκυνςθ (URL) : 

www.damt.gov.gr/Ανακοινϊςεισ /διαγωνιςμοί  

 

 Στον δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»: http://sites.diavgeia.gov.gr/admt/ κάνοντασ αναηιτθςθ με 

βάςθ τον ΑΔΑ  

 

iv. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

 

Καταλληλότητα άςκηςησ επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ 

 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται 

να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ 

προμικειασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 

εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 

μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε 

τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 

mailto:dy-amt@damt.gov.gr
mailto:dy-amt@damt.gov.gr
mailto:alexiouk@damt.gov.gr
http://sites.diavgeia.gov.gr/admt/
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πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι 

εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 

Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

Στθν περίπτωςθ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων επιτρζπεται θ κάλυψθ τθσ παραπάνω 

απαίτθςθσ πρζπει να καλφπτεται από κάκε μζλοσ τθσ. 

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν/ παρζχουν ςτον τομζα δραςτθριοτιτων που 

καλφπτονται από τθν ςφμβαςθ, δθλαδι ςτθν πϊλθςθ οχθμάτων, μζςο ''ειδικό'' ετιςιο κφκλο εργαςιϊν:  

αρικμόσ ετϊν : τρία (3), μζςοσ ειδικόσ κφκλοσ εργαςιϊν των τριϊν τελευταίων ετϊν (2017-2018-2019) : 

εβδομιντα πζντε χιλιάδεσ (75.000,00), νόμιςμα: (Ευρϊ). 

Εάν, θ επιχείρθςθ λειτουργεί για λιγότερο τθσ τριετίασ χρονικό διάςτθμα, δεν αποκλείεται από τθ 

διαδικαςία του διαγωνιςμοφ και για το λόγο αυτό απαιτείται να διακζτει ςτον τομζα δραςτθριοτιτων 

που καλφπτονται από τθν ςφμβαςθ, δθλαδι ςτθν πϊλθςθ οχθμάτων ιςόποςο μζςο ''ειδικό'' ετιςιο 

κφκλο εργαςιϊν για τισ  τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του 

οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του.  

 

v. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 

παροφςα διακιρυξθ δθλαδι από τθν Σρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 09.00 π.μ. μζχρι την Δευτζρα, 

16 Νοεμβρίου 2020  και ώρα 15.00μ.μ., ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με 

τα αναφερόμενα ςτο Ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 

56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)» 

 

vi. ΣΟΠΟ-ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Η αποςφράγιςη των προςφορών και η διεξαγωγή του διαγωνιςμοφ θα γίνει ηλεκτρονικά, την 

Παραςκευή, 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. από το αρμόδιο, πιςτοποιθμζνο ςτο ςφςτθμα, 

ςυλλογικό όργανο (Επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ 

*εφεξισ : «Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ»+) όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτθν παράγραφο 3.1.1 τθσ 

διακιρυξθσ 3/20, εφαρμοηόμενων των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και 

διαδικαςιϊν 

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με:  

1. Τθν Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ και το τεφχοσ διακιρυξθσ 3 /20, όπωσ ζχουν δθμοςιευκεί ςτο 

ΚΘΜΔΘΣ  

2. Τα παραρτιματά τθσ παραπάνω διακιρυξθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ  I-III (I: 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ II 

Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ IΙI: Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν). 

3. To Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) που περιλαμβάνεται ςτο παράρτθμα V 

τθσ παροφςασ και κα είναι αναρτθμζνο ςε μορφι αρχείου doc ςτον ιςτότοπο του θλεκτρονικοφ 

διαγωνιςμοφ,  

4. Το ςχζδιο ςφμβαςθσ που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα IV τθσ Διακιρυξθσ 
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5. Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 

ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 

vii. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΤΓΩΝ 

 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 

προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:  

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι 

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορζα, αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ, 

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει 

τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 

προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 

δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι 

δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ 

 

Οι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ενϊπιον τθσ Αρχισ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν προςφυγϊν, 

από τθν οποία επίςθσ παρζχονται και οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ 

ΑΧΘ ΕΞΕΤΑΣΘΣ ΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΣΦΥΓΩΝ Λεωφ. Θθβϊν 196-198,Κτίριο Κεράνθσ Άγ. Ιωάννθσ 

ζντθσ, ΑΘΘΝΑ 18233 ΕΛΛΑΔΑ Τθλζφωνο: +30 2132141216, Φαξ: +30 2132141229 Θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr 

2. Τθν ζγκριςθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ του κζματοσ: δθλαδι του τεφχουσ διακιρυξθσ 

3/2020 και των ςυνθμμζνων ςε αυτό παραρτθμάτων (I-V) όπωσ αυτά αναφζρονται ςτο παραπάνω 

ςθμείο 1. vi τθσ παροφςασ και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ. 

 

          Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. 

 

 

           ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ 

       

Συνημμένα: 

Αμαλσςικό Τεύυξπ Διακήοσνηπ 3/2020 με  

ςα παοαοςήμαςα I-V 

 
 
Εςωτ.Διανομή 
1.Γρ. Συντονιςτι 
2. Αν.Γεν.Δ/ντρια Ρεριβ/κισ & Χωρ/κισ Ρολιτικισ 
4.Φ. FLOODGUARD. Σφμβαςθ : «Ρρομικεια οχθμάτων», του ζργου με ακρωνφμιο “Floodguard”  
 
Κοινοποίηςη: 
1. Κοινι Τεχνικι Γραμματεία Ρρογράμματοσ 
2. Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ ΑΜΘ 

 

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr/
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