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ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 

206 ΠΤΕΡΥΓΑ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Δ.22/21 ΤΗΣ 206ΠΑΥ με ΑΡΙΘΜΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ: 141857

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 303 
Τηλ.2102470488, εσωτ. 5608
Φ.917/10741
Σ.2153
Άνω Λιόσια, 26 Οκτ 21

ΚΟΙΝ : ΔΑΥ/Γ2
206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜ.ΔΗΜ (2)

ΘΕΜA: Προμήθεια Ξυλουργικών Υλικών με Αριθμό Διακήρυξης 22/21, στο 
Πλαίσιο του Έργου «Υπολειπόμενες Εργασίες Νέου Διωρόφου 
Οικήματος Διαμονής Προσωπικού στην 112ΠΜ (ΑΕΕ: 13/21)» 
(Τροποποίηση Διακήρυξης)

ΣΧΕΤ : Φ.917/10604/Σ.2126/21 Οκτ 21/206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜ.ΔΗΜ

         1.   Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 
22/21 Διακήρυξη της 206ΠΑΥ και έχοντας υπόψη:

                  α.  Το άρθρο 57 του Ν.4825/2021 (ΦΕΚ Α΄ 157/04 Σεπ 21), με το 
οποίο παρατείνεται η έναρξη ισχύος των άρθρων 55, 108 και 134 του 
Ν.4782/2021, τα οποία τροποποιούν, αντιστοίχως, τα άρθρα 127, την περ. α της 
παρ. 11 του άρθρου 221 και 345 του Ν.4412/16, η οποία πλέον εκκινεί την 
01/03/2022.

                  β.  Το με αρ. πρωτ. 5519/20 Σεπ 21 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με 
θέμα: «Καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος επιμέρους άρθρων Ν.4412/16, 
σε συνέχεια τροποποιήσεων του Ν.4782/21 (Α 36) και του άρθρου 57 του 
Ν.4825/2021 (Α 157)», με το οποίο δόθηκε η εξής διευκρινιστική οδηγία: «Μέχρι 
τις 28/2/2022 η ΑΕΠΠ εξακολουθεί να έχει αρμοδιότητα σε διαφορές που 
προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων καθώς και τροποποίησης 
αυτών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους. Για το ίδιο 
χρονικό διάστημα, για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας έως και 60.000,00 €, 
εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα άσκησης ένστασης ενώπιον της αναθέτουσας 
αρχής από τους έχοντες έννομο συμφέρον, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του 
ν. 4412/2016  (η έναρξη ισχύος του οποίου, ως τροποποιείται με το άρθρο 55 ν. 
4782/2021, μετατίθεται επίσης για την 1/3/2022) και, παράλληλα, εξακολουθεί να 
ισχύει η πρόβλεψη του άρθρου 221 για την συγκρότηση επιτροπής εξέτασης 
ενστάσεων του άρθρου 127 ως γνωμοδοτικού οργάνου για τις συμβάσεις προ-
μηθειών και υπηρεσιών».
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τροποποιείται η εν λόγω διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009424196, ΑΔΑ: ΨΑΑΦ6-
ΧΩ4) ως εξής:

Η παράγραφος 3.4 (Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και 
Οριστική Δικαστική Προστασία)  αντικαθίσταται με το κατωτέρω κείμενο: 

«Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής 
(άρθρο 127 του Ν. 4412/2016), η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες 
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα ή από τη συντέλεση της παράληψης. Η ένσταση κατά της Διακήρυξης 
υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος 
από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 
ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της 
ένστασης κατά της Διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την 
άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις 
εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Η τυχόν ασκηθείσα ένσταση κατατίθεται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, λαμβανομένου υπόψη 
του άρθρου 36 του Ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του 
Ν.4782/21 και ισχύει από την 01 Σεπ 21. 
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας.
 Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την 
ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή 
συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ 
18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων 
βοηθημάτων της ανωτέρω παραγράφου του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή 
αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη 
ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.».
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2. Χειριστής θέματος Επγός (ΜΕ) Σωτήριος Λιώρης, Τμηματάρχης 
Δημοπρασιών 206ΠΑΥ, τηλ. 210-2470488, 2470489, 2486124, 2486125 
(εσωτερικό 5608), email: sotirios.lioris@haf.gr. 

Ακριβές Αντίγραφο

Επγός (ΜΕ) Σωτήριος Λιώρης
Τμηματάρχης Δημοπρασιών

Ταξίαρχος (Μ) Αλέξανδρος Συρεγγέλας
          Δ ι ο ι κ η τ ή ς 
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