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ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ  
ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 
ΚΛΑΓΟ Γ’ 
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΧΝ Π.Α. (ΤΠΔΠΑ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΠΡΑΙΧΝ 
Σει.: 210-6593838 
Φ.ΠΡ-174Ν/2499 
.-572- 
Αζήλα,  13  Απξ  21 

 
 

ΘΔΜΑ: Πποκήπςξη ύμβαζηρ Ανοικηήρ Γιαδικαζίαρ για ηην Δπιλογή Αναδόσος 

Καηαζκεςήρ ηος Έπγος: «Καηαζκεςή Νέος Πςποζβεζηικού ηαθμού 

ζηο Α/Γ Ακηίος» (ΠΡ-174Ν). 
 
 

1. Σν Γεληθφ Δπηηειείν Αεξνπνξίαο / Τπεξεζία Έξγσλ Πνιεκηθήο 
Αεξνπνξίαο (Γ.Δ.Α/ΤΠ.Δ.Π.Α.), πξνθεξχζζεη «αλνηθηή δηαδηθαζία» γηα ηελ επηινγή 
αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή Νένπ Ππξνζβεζηηθνχ ηαζκνχ ζην 

Α/Γ Αθηίνπ» (ΠΡ-174Ν), κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ 180074, πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (φπσο ηζρχεη ζήκεξα) θαη ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο 
δηαθήξπμεο. 
 

2. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινυνίαρ: 
 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ: Γεληθφ Δπηηειείν Αεξνπνξίαο / Τπεξεζία Έξγσλ Πνιεκηθήο 
Αεξνπνξίαο (Γ.Δ.Α/ΤΠ.Δ.Π.Α.). 

ΣΑΥ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Λ. Μεζνγείσλ 227 – 231, ΣΚ: 155 61, Υνιαξγφο. 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ: https://www.haf.gr 

ΣΗΛ. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 210-6593838 

Απμόδιορ σειπιζηήρ θέμαηορ : Μ.Τ. Πέηξνο Ισαλλίδεο 

e-mail: dirbid.ypepa@haf.gr 

Α.Φ.Μ.: 090153025 

Γ.Ο.Τ.: Νένπ Φπρηθνχ. 
 

3. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: 
 

Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε 
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο

 
ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν «ειεθηξνληθνί 

δηαγσληζκνί» ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr. Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα 
εμαηξνχληαη ηα  πελήληα επηά (57) δηαβαζκηζκέλα «Πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο» ζρέδηα 
ηεο Τπεξεζίαο θαζψο θαη ην δηαβαζκηζκέλν ηεχρνο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, πνπ 
πεξηιακβάλεη ην Παξάξηεκα «Α» (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Ηιεθηξνινγηθψλ 
Δγθαηαζηάζεσλ) απηήο θαη ζε εθαξκνγή ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.4412/16, 

απηά ζα δηαηίζεληαη θάζε εξγάζηκε εκέξα απφ 17-5-2021 έυρ και 28-5-2021, ζηηο 
ψξεο 11:00 έσο 13:00, απφ ην Γξαθείν Δλεκέξσζεο Κνηλνχ ηνπ ΤΔΘΑ (νδφο Λεσθ. 
Μεζνγείσλ 227 - 231, Υνιαξγφο, ΣΚ 15561, Αζήλα, ηει.: 210-6593838). 

 

4. Σύπορ Αναθέηοςζαρ Απσήρ - Κύπια δπαζηηπιόηηηα: 
 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Κεληξηθή Κπβεξλεηηθή Αξρή (Κ.Κ.Α.). 
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Η θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη νη Γεληθέο Γεκφζηεο 
Τπεξεζίεο. 

 

5. Κυδικοί CPV: 
 

45216121-8, 45223300-9, 45232154-6, 45232452-5, 45233222-1, 45454100-
5. 
 

6. Κυδικόρ NUTS κύπιος ηόπος εκηέλεζηρ ηος έπγος: 
 

EL631, Άθηηνλ, Ννκφο Αηησιναθαξλαλίαο. 
 

7. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ: 
 

Σν έξγν αθνξά ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο (νηθνδνκηθέο, 
ειεθηξνκεραλνινγηθέο θαη νδνπνηίαο) ησλ θάησζη θηηξίσλ: 

α. Σελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ Ππξνζβεζηηθνχ ηαζκνχ (Π..) ζην Αεξνδξφκην 
(Α/Γ) Αθηίνπ. Δηδηθφηεξα, ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή δχν 
(2) λέσλ θηηξίσλ, ηνπ θηηξίνπ ηνπ Π.. πνπ ζα ζηεγάζεη ην ακαμνζηάζην θαη ηηο 
βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ ζηαζκνχ θαη ελφο βνεζεηηθνχ θηηξίνπ 
φπνπ ζα ζηεγαζηνχλ ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ θαηαζθεπή έκπξνζζελ ηνπ 
ακαμνζηαζίνπ ελφο κεγάινπ πξναχιηνπ ρψξνπ – δαπέδνπ ειηγκψλ γηα ηα 
ππξνζβεζηηθά νρήκαηα θαη ησλ απαξαίηεησλ νδψλ πξνζπέιαζεο γηα ηελ άκεζε 
πξφζβαζε απηψλ πξνο ην δηάδξνκν πξνζγείσζεο (Γ/Π) θαη ην νδηθφ δίθηπν ηνπ Α/Γ, 
θαζψο θαη ηελ θαηαζθεπή λέαο ππέξγεηαο δεμακελήο γηα ηελ παξνρή ηεο 
απαηηνχκελεο πνζφηεηαο λεξνχ γηα ηα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα. Δπηπιένλ, ζην 
αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληαη ηα αλαγθαία έξγα γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ 
πεξηβάιινληα ρψξνπ θαη ηε δηεπζέηεζε ηεο απνζηξάγγηζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 
ησλ λέσλ ππνδνκψλ. Ο λένο ππξνζβεζηηθφο ζηαζκφο ρσξνζεηείηαη θεληξνβαξηθά σο 
πξνο ηηο εζηξσκκέλεο επηθάλεηεο ηνπ αεξνδξνκίνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ πθηζηάκελνπ 
Πχξγνπ Διέγρνπ Πηήζεσλ (Π.Δ.Π.) θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ F.Ο.Β  Αθηίνπ.  

β. Σελ αλαθαίληζε ηνπ θηηξίνπ ΜΑΦ (Μ-101) θαη  

γ. Απνζηξάγγηζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ θηηξίνπ ΓΔΔ (Μ-114). 
 

8. Δκηιμώμενη ζςνολική ηάξη μεγέθοςρ ηηρ ζύμβαζηρ: 
 

Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πέληε 

εθαηνκκπξίσλ ηξηαθνζίσλ εμήληα ρηιηάδσλ επξψ (5.360.000,00 €) θαη πεξηιακβάλεη 
ην θφζηνο ηνπ έξγνπ, Γ.Δ. & Ο.Δ. 18 %, απξφβιεπηα 9 %, απνινγηζηηθέο εξγαζίεο 
θαη αλαζεψξεζε. Σν έξγν απαιιάζζεηαη Φ.Π.Α. ιφγσ πεγήο ρξεκαηνδφηεζεο 
(πηζηψζεηο ΝΑΣΟ). 

 

9. Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ: 
 

Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 
Κάζε πξνζθέξσλ κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά. 
Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 

10. ςνολική πποθεζμία εκηέλεζηρ ηος έπγος: 
 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε  δέκα οκηώ (18) 

ΜΗΝΔ απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Οη απνθιεηζηηθέο θαη ελδεηθηηθέο 
ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ. 
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11. Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ ζηη διαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ: 
 

α. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ 
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε  εξγαζίεο Οδνπνηίαο θαζψο θαη ζε Οηθνδνκηθέο  - 
Ηιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

1) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
2) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
3) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ 

πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 
θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 
πκθσλίαο, θαζψο θαη 

4) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε 
ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 

β. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 
 

γ. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 
2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ησλ παξ. 1(ε) θαη 3(β) ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

δ. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα είλαη γξακκέλνη 
ζηνπο εηδηθνχο πίλαθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο γηα αλάιεςε έξγσλ ΝΑΣΟ - 
ΟΥΤΡΧΗ - ΑΠΟΡΡΗΣΑ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Π.Γ. 378/87. 

 

ε. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα 

ππνβάιινπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ ζηιρ καηηγοπίερ έπγυν: 
 

(1)  Οικοδομικών έξγσλ ζηελ ηάμε  3η θαη άλσ, 
 

(2)  Ηλεκηπομησανολογικών έξγσλ ζηελ 2ε ηάμε φηαλ θνηλνπξαθηνχλ δχν 

ή πεξηζζφηεξνη νηθνλνκηθνί θνξείο ηεο ίδηαο ηάμεο (δύο πηςσία 2ηρ ηάξευρ) θαη άλσ 
θαη 
 

(3)  Έξγσλ Οδοποιίαρ ζηελ 1ε ηάμε φηαλ θνηλνπξαθηνχλ δχν ή 

πεξηζζφηεξνη νηθνλνκηθνί θνξείο ηεο ίδηαο ηάμεο (δύο πηςσία 1ηρ ηάξευρ) θαη άλσ. 
 

12. Γιαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ: 
 

Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία» ηνπ 
άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2.(α) ηνπ λ. 4412/2016. 

 

13. Τποδιαίπεζη ζε ημήμαηα: 
 

Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 
 

14. Διδικοί όποι εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ: 
 

Γελ ππφθεηηαη ζε εηδηθνχο φξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 

15. Κπιηήπιο Ανάθεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ: 
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Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 

 

16. Πποθεζμία παπαλαβήρ ηυν πποζθοπών: 
 

Χο εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 

νξίδεηαη ε  1-6-2021, εκέξα Σπίηη θαη ψξα 10:00 π.μ. 
Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ 

πξνζθνξψλ, πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ε πξσηφηππε 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο (ο οικονομικόρ θοπέαρ θα ππέπει να μεπιμνήζει 

από ηην πποηγούμενη ημέπα και από ώπα 08:00 έυρ 12:00 για ηην έκδοζη 

άδειαρ ειζόδος ζε ΓΔΑ/ΤΠΔΠΑ, ηηλ. 210 6593838), πποκειμένος να ςποβληθεί 

και ππυηοκολληθεί ο θάκελορ από ηη Γπαμμαηεία ηηρ ΤΠΔΠΑ). 
 

17. Τποβολή πποζθοπών: 
 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ 
ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηεο δηαθήξπμεο (θαζψο θαη ζην 
αλσηέξσ άξζξν 16 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο), ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο. 

Οη πξνζθέξνληεο ζπληάζζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά 
ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ππνζπζηήκαηνο θαη 
επηζπλάπηνληαο, ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «πλεκκέλα Ηιεθηξνληθήο Πξνζθνξάο» 
θαη ζηνλ θαηά πεξίπησζε (ππν)θάθειν, φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζε 
κνξθή αξρείνπ Portable Document Format (PDF). 

 

18. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: 
 

Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ 
δηαγσληζκφ, θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα δψδεθα 

(12) μηνών, απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
 

19. Αποζθπάγιζη πποζθοπών: 
 

Χο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο  ησλ πξνζθνξψλ 

νξίδεηαη ε 4-6-2021, εκέξα Παπαζκεςή θαη ψξα 10:00 π.μ. 
 

20. Ππόζυπα πος επιηπέπεηαι να παπίζηανηαι ζηην αποζθπάγιζη: 
 

Η απνζθξάγηζε ζα γίλεη απφ αξκφδηα Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα 
νξηζζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαηφπηλ θιήξσζεο κεηαμχ ππαιιήισλ πνπ 
ππεξεηνχλ ζε απηή, εγγεγξακκέλσλ ζην Μεηξψν (ΜΗ.Μ.Δ.Γ.) θαη ζα εγθξηζεί κε 
ζρεηηθή Απφθαζε ηεο. 

Δπίζεο δχλαηαη λα παξίζηαηαη εθπξφζσπνο ησλ παλειιελίσλ εξγνιεπηηθψλ 
νξγαλψζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8.α ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/16. 

 

21. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: 
 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα 
απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 
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22. Υπημαηοδόηηζη: 
 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ΝΑΣΟ, ζπγθεθξηκέλα ζε βάξνο 
πξνυπνινγηζκνχ ΤΔΘΑ/ΓΔΑ, Δηδηθφο Φνξέαο: 10112040000000, Α.Λ.Δ. 
4940289899, (ιφγσ πεγήο ρξεκαηνδφηεζεο ην έξγν ζηεξείηαη ΦΠΑ). Γηα ηελ 
παξνχζα δηαδηθαζία έρεη εθδνζεί ε απφθαζε κε αξ. πξση. 1841/.2969/24-3-
2021/ΤΔΘΑ/ΓΔΑ/Γ2 (ΑΑΤ) (ΑΓΑ: 9Γ8Θ6-Μ4Ο), γηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο / 
έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021, θαζψο θαη ε απφθαζε κε 
αξ. πξση. 1852/.2970/24-3-2021/ΤΔΘΑ/ΓΔΑ/Γ2 (ΑΑΤ) (ΑΓΑ: 6Α7Κ6-ΔΛ9), γηα ηελ 
αλάιεςε ππνρξέσζεο / έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2022  - 
2023. ηνλ αλάδνρν δελ ζα ρνξεγεζεί πξνθαηαβνιή. 

 

23. Πποδικαζηικέρ Πποζθςγέρ / Πποζυπινή δικαζηική πποζηαζία: 
 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε 
ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ 
εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο 
λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα 
αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή 
παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη 
πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. 

ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 
πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο 
ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά 
κέζα ή ηειενκνηνηππία ή 

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 
πξάμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο 

γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο 
πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο 
πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο 
πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 

 
Η πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, κε βάζε θαη ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην π.δ. 

39/2017, θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ θαη κέζσ 
ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ππνζπζηήκαηνο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη 
επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο  
ππ' αξ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. 

 
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη 

παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην 
άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνίν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα ζε 
πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ 
πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή 
αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα. 
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Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε 
άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία 
δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ κεηά απφ άζθεζε πξνζθπγήο, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ 
πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα 
πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016. 

 

24. Γημοζιεύζειρ: 
 

Πξνθήξπμε ζχκβαζεο, ήηνη ην ζρεηηθφ ηππνπνηεκέλν έληππν «Πξνθήξπμε 
χκβαζεο», απεζηάιε, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο simap.ted.europa.eu, γηα 

δεκνζίεπζε ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 19-4-2021. 
 

Δπίζεο ε παξνχζα πξνθήξπμε ζχκβαζεο θαη ε Γηαθήξπμε δεκνζηεχνληαη 
ζην ΚΗΜΓΗ θαη αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
https://public.haf.gr/procure/. 

 

Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 66 Ν. 4412/2016 θαη αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα» 
(www.diavgeia.gov.gr). 

 

25. σεηικέρ πληποθοπίερ: 
 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1. α) ηνπ άξζξνπ 72 
ηνπ λ. 4412/2016, εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

εθαηφ επηά ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ (107.200,00 €), με ιζσύ ηοςλάσιζηον δώδεκα 

(12) μηνών και ηπιάνηα (30) ημεπών απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 
 
 
 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 
 
 
Μ.Τ. κε A’ Βαζκφ Πέηξνο Ισαλλίδεο 
Δπηηειήο ΤΠΔΠΑ/ΓΙΤΝ 

Τπνπηέξαξρνο (Μ) Γεκήηξηνο Μπφδλνο 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Γ' ΚΛΑΓΟΤ ΓΔΑ 
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