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Σελίδα 1 
 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 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
  ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΠΡΟΣ :  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
 Πίνακας Αποδεκτών ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7ο ΤΜ 
   Τηλέφ. : 210_3483161 
  Φ.461.3/58/351325 
ΚΟΙΝ. :  Σ.3279 
  Αθήνα, 14  ∆εκ 18 
  Συνηµµ.: Μία (1) Περίληψη ∆ιακήρυξης 
                  
ΘΕΜΑ : ∆ηµοσιεύσεις – Ανακοινώσεις  (Ανακοίνωση ∆ιακήρυξης του Υπ΄ Αριθµ: 
 58/18 Ανοικτού ∆σµου) 
   
ΣΧΕΤ. : α.   Ν.4412/16   
 β.   Φ.600.163/118/351239/Σ.3264/12 ∆εκ 18/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/5α 
  
 1.   Σας γνωρίζουµε ότι, η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ, προκηρύσσει µε το (β) σχετικό, για τη 
Σύναψη Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών Μυοκτονίας και Απεντόµωσης στα ΚΥΤ 
των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Υποέργου µε 
αριθµό 7 της ∆ράσης: «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 Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5011009 
του Εθνικού Προγράµµατος του Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
2014-2020. 
 
    2.   Κατόπιν των ανωτέρω, σας αποστέλλουµε συνηµµένα, την περίληψη της 
υπ’ αριθµ. 58/18 διακηρύξεως και παρακαλούµε την εταιρεία "ΕΛΜΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ" 
να τη δηµοσιεύσει, στις ηµεροµηνίες που φαίνονται, στις παρακάτω εφηµερίδες και να 
µας αποστείλει δύο (2) αντίτυπα από κάθε εφηµερίδα: 
 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΗΣ (19/12/2018) - ΠΟΛΙΤΗΣ (21/12/2018) 
 

ΧΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ (20/12/2018) - ΣΑΜΙΑΚΟ ΒΗΜΑ (22/12/2018) 
 

ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ (21/12/2018) 
 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ (19/12/2018) - ΡΟ∆ΙΑΚΗ (19/12/2018) 
 
           3.   Το ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ και το ΥΠΕΘΑ/∆Ι∆ΕΑΠ/Γ∆ΟΣΥ στα οποία κοινοποιείται το 
παρόν (υ.τ.α.), παρακαλούνται όπως καταχωρίσουν τη (β) σχετική διακήρυξη, στις 
ιστοσελίδες www.army.gr  και www.dideap.mil.gr  αντίστοιχα, τη ∆ευτέρα 17 ∆εκ 18. 
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   4. Ηµεροµηνία αποστολής του τυποποιηµένου εντύπου 2, στην επίσηµη 
εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Παρασκευή 14 ∆εκ 18. 
 
           5. Ηµεροµηνία ανάρτησης της συνηµµένης περίληψης διακήρυξης στον ιστότοπο 
του ΚΗΜ∆ΗΣ και στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», η ∆ευτέρα 17 ∆εκ 18. 
 
           6. Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας. 
 
 
 Ταξίαρχος Πουλίκος Πουλικάκος                               
Ακριβές Αντίγραφο ∆ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 
  
  
ΕΜΘ Αρχιλοχίας (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς  
ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7ο Τµ.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΕΛΜΑ Ε.Π.Ε  Λέκκα 26 ΤΚ 105 62 Αθήνα  (µε e-mail) 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ/∆Ι∆ΕΑΠ 
ΓΕΣ/∆3 (∆ΕΝ∆ΗΣ) - Γ1 (∆Υ∆Μ) 
ΑΣ∆ΕΝ/∆ΥΓ - ∆ΟΙ 
ΑΣ∆ΥΣ/∆ΥΓ - ∆ΟΙ - ∆ΠΜ/5α - 7ο ΤΜ 
98 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ 
96 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ 
80 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ 
79 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

58/18 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MYOKTONIΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΤΑ ΚΥΤ ΤΩΝ 
ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7 ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κ.Υ.Τ) ΤΩΝ 
ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΞΟ∆ΩΝ ΤΟΥΣ» ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5011009 ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 
2014-2020 
 
1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 
Επωνυµία Ανώτατη Στρατιωτική ∆ιοίκηση 

Υποστήριξης Στρατού (ΑΣ∆ΥΣ) / 
∆ιεύθυνση Προµηθειών (∆ΠΜ) 

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 - 3483138 
Φαξ 210 - 3454603 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  asdysdpm@otenet.gr 
Αρµόδιος για πληροφορίες3 Ανχης (ΥΚ) Λιαγκούρας Ιωάννης 
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.army.gr 
∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο 
διαδίκτυο (URL) 

 

   
                                                           

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

 ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ 
 7ο ΤΜΗΜΑ 
 Αριθ. Πρωτ: 351325  
 Αθήνα, 14 ∆εκ 18 
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2. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Ανώτατη Στρατιωτική ∆ιοίκηση Υποστήριξης 
Στρατού (ΑΣ∆ΥΣ) / ∆ιεύθυνση Προµηθειών (∆ΠΜ) και ανήκει στις Ένοπλες 
∆υνάµεις του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (ΥΠΕΘΑ). 

3. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Άµυνα. 

4. Σύντοµη Περιγραφή της ∆ηµόσιας Σύµβασης 
 
  4.1 Αντικείµενο της Σύµβασης 
 

  Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών µυοκτονίας και 
απεντόµωσης στα ΚΥΤ των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και συγκεκριµένα στα 
ΚΥΤ Λέσβου, Χίου, Σάµου, Λέρου και Κω. Αναλυτική περιγραφή των απαιτούµενων 
σχετικών υπηρεσιών που θα λάβουν χώρα στα ΚΥΤ Λέσβου, Χίου, Σάµου, Λέρου 
και Κω περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές των Παραρτηµάτων «Α», «Β», 
«Γ», «∆» και «Ε», αντίστοιχα, της οικείας διακήρυξης. 

  4.2 Μέγιστη Ποσότητα και Εκτιµώµενη Αξία Υπηρεσιών 
 

 Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 152.024,73 
€ άνευ ΦΠΑ (17 %) [ήτοι εκτιµώµενη αξία συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (17 %): 
177.868,93 €] και αναλύεται ανά Τµήµα-ΚΥΤ στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Τµήµα ΚΥΤ Μήνες 

Εκτιµώµενη 
αξία  (€) ανά 
µήνα άνευ 
ΦΠΑ 

Συνολική 
Εκτιµώµενη αξία 
(€) άνευ ΦΠΑ 

Συνολική 
Εκτιµώµενη αξία 
(€) µε ΦΠΑ 

1 ΛΕΣΒΟΥ 12 4.499,87 € 53.998,38 € 63.178,10 € 

2 ΧΙΟΥ 12 3.269,63 € 39.235,55 € 45.905,59 € 
3 ΣΑΜΟΥ 12 1.931,57 € 23.178,80 € 27.119,20 € 
4 ΛΕΡΟΥ 12 1.062,47 € 12.749,62 € 14.917,06 € 
5 ΚΩ 12 1.905,20 € 22.862,38 € 26.748,98 € 
ΣΥΝΟΛΟ: 152.024,73 € 177.868,93 € 
 

 4.3 Κωδικός CPV: Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους 
ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV): 
90920000, 90922000-6, 90923000-3 και 90921000-9. 

5. Εκτιµώµενο Χρονοδιάγραµµα Παροχής Υπηρεσιών 
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 Η ισχύς της σύµβασης άρχεται από την ηµεροµηνία υπογραφή της και 
διαρκεί δώδεκα (12) µήνες.  
 

6.  ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής-Χρόνος Ισχύος Προσφορών- Αποσφράγιση 
και Αξιολόγηση Προσφορών- Γλώσσα- Εγγυήσεις 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης έχουν φυσικά 
ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη 
αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: 

 α. Κράτος-µέλος της Ένωσης, 

 β. Κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

 γ. Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο 
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 
2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I 
της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

 δ. Σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την 
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των 
προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική 
µορφή για την υποβολή προσφοράς. 

 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, 
όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον. 

 Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς 
φορείς για διάστηµα εκατόν είκοσι (120) ηµερών από την επόµενη ηµέρα της 
διενέργειας του διαγωνισµού. Οι οικονοµικοί φορείς δηλώνουν το χρόνο ισχύος της 
προσφοράς τους στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς . 

  Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) 
εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών, 
ήτοι στις  29 Ιαν 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 από το αρµόδιο συλλογικό 
όργανο (Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά 
των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

Τα έγγραφα της σύµβασης θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. 
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 Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική 
γλώσσα. 

 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας 
στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 
δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας 
είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο. 

 Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό 
τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε µορφής επικοινωνία µε την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής 
και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 
κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  
εγγυητική επιστολή συµµετοχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο δυο τοις εκατό 
(2%) της εκτιµώµενης αξίας του Τµήµατος της σύµβασης της παρούσας 
διακήρυξης, εκτός ΦΠΑ, για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, µε ανάλογη 
στρογγυλοποίηση. Το ύψος των εγγυητικών επιστολών ανά Τµήµα ορίζεται ως 
εξής:  

ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ: 1.079,97 Ευρώ (Χίλια εβδοµήντα εννέα και ενενήντα επτά), 

ΚΥΤ ΧΙΟΥ: 784,71 Ευρώ (επτακόσια ογδόντα τέσσερα και εβδοµήντα ένα), 

ΚΥΤ ΣΑΜΟΥ: 463,58 Ευρώ (τετρακόσια εξήντα τρία και πενήντα οκτώ), 

ΚΥΤ ΛΕΡΟΥ: 254,99 Ευρώ (διακόσια πενήντα τέσσερα και ενενήντα εννιά), 
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ΚΥΤ ΚΩ: 457,25 Ευρώ (τετρακόσια πενήντα επτά και είκοσι πέντε). 

7.  ∆ιαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης. 

 7.1 Ο 58/18 διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του 
άρθρου 27 του Ν.4412/2016. 

7.2 Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών θα ανέρχεται σε 
τριάντα πέντε (35) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης 
σύµβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, καθώς η υποβολή προσφορών θα 
πραγµατοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά, µέσω Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., σύµφωνα µε την 
παρ. 3 του άρθρου 2 της διακήρυξης. 

7.3 Κριτήριο ανάθεσης της εν λόγω διαδικασίας σύναψης σύµβασης είναι 
η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει τιµής (χαµηλότερη 
τιµή) ανά Τµήµα της παρ. 1 του άρθρου 6 της οικείας διακήρυξης. Η ολοκλήρωση 
της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη σύµβασης µε έναν (1) 
οικονοµικό φορέα για κάθε ένα από τα υπόψη Τµήµατα. 

 
  7.4 Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλουν προσφορά για κάθε τµήµα 
ξεχωριστά και µέχρι τρία (3) τµήµατα (Κ.Υ.Τ.) συνολικά και να αναδειχθούν 
πάροχοι υπηρεσιών και για τα τρία (3) εφόσον µειοδότησαν. ∆ιευκρινίζεται ότι θα 
πρέπει να κατατεθεί ξεχωριστή προσφορά για κάθε τµήµα, µε υποχρεωτική 
αναφορά των υπολοίπων ΚΥΤ στα οποία συµµετέχουν. Σε περίπτωση που 
υποβληθούν προσφορές για περισσότερα από τρία (3) τµήµατα οι προσφορές θα 
απορριφθούν στο σύνολό τους.  
 
  7.5 Η πληρωµή του παρόχου υπηρεσιών θα γίνεται τµηµατικά ανά µήνα 
από την αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ στον αριθµό λογαριασµού (ΙΒΑΝ) του 
παρόχου υπηρεσιών, στο 100 % της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που 
προσέφερε και το αργότερο σε τριάντα (30) ηµέρες µετά τη σύνταξη του 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών, αφού προσκοµισθούν τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 44 της διακήρυξης. 
 
 7.6 Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα συναφή 
µε το αντικείµενο των προς παροχή υπηρεσιών (παροχή υπηρεσιών µυοκτονίας και 
απεντόµωσης). 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 έχουν προσχωρήσει στη Σ∆Σ, 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, 
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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 ένωσης οικονοµικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να 
καλύπτεται από όλα τα µέλη της ένωσης. Επιπλέον, οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα 
οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι κάτοχοι της ειδικής άδειας καταπολέµησης 
εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους που θεσπίστηκε µε την Υ.Α. 
152347/3807/11-5-81 (ΦΕΚ Β΄309). 

 7.7 Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την 
παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν µέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες 
οικονοµικές χρήσεις πριν το έτος διενέργειας της διαδικασίας (2015, 2016, 2017) 
τουλάχιστον ίσο µε το 25% του ύψους της εκτιµώµενης αξίας του Τµήµατος που 
επιθυµούν να υποβάλλουν προσφορά, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση 
που ο οικονοµικός φορέας δραστηριοποιείται για µικρότερο χρονικό διάστηµα, τότε 
ο µέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών για τις οικονοµικές χρήσεις που 
δραστηριοποιείται πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος µε το 25% του ύψους της 
εκτιµώµενης αξίας του Τµήµατος που επιθυµεί να υποβάλει προσφορά, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

 7.8 Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την 
παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται κατά την 
τελευταία τριετία (2015, 2016, 2017) πριν την ηµεροµηνία υποβολής της 
προσφοράς, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) συµβάσεις παροχής 
υπηρεσιών µυοκτονίας -απεντόµωσης µε δηµόσιο ή ιδιωτικό παραλήπτη. 

 7.9 Όσον αφορά το δικαίωµα προαίρεσης: 

  Στην οικεία διαδικασία σύναψης σύµβασης παροχής υπηρεσιών, η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ποσότητα έως 
15 % 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. 

7.10 Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης 
οφείλουν να συµµορφώνονται (διαθέτουν) Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 
9001/2008 ή ισοδύναµο, σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια των παρεχόµενων υπηρεσιών 
µυοκτονίας – απεντόµωσης. 

7.11 ∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

7.12 Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 
(εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη 
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του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

 α. Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

(1) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 
300 της 11.11.2008 σ.42). 

(2) ∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης 
περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως 
ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα. 

(3) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης 
σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48). 

(4) Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε 
τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής. 

(5) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 
ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 
Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, 
σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166). 

(6) Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, 
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καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

  β. Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο 
εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση 
του προηγούµενου εδαφίου αφορά: 

(1) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές. 

(2) Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

(3) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του 
διοικητικού συµβουλίου. 

(4) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, 
στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

Σηµείωση 1: Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (1) έως (6) της παρ. 1 α της παρούσας 
παραγράφου, η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε 
αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της 
καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση. 

 γ. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, 
σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική 
νοµοθεσία  ή/και όταν η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα 
µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

(1) Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

(2) ∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν 
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά 
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περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε 
δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.  

(3) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, 
όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο (1 γ), θα ήταν σαφώς 
δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε 
σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο 
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 Ν.4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. 

  δ. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα 
κατάλληλα µέσα ότι στον προσφέρων οικονοµικό φορέα του έχουν επιβληθεί, µέσα 
σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής προσφοράς: 

   (1) Τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από αρµόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 
2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 
ελέγχους ή  

   (2) ∆ύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από αρµόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

Σηµείωση 2: Οι ως άνω κυρώσεις (1) και (2) της παρ. 1 δ της παρούσας 
παραγράφου, πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. 

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

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

  (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 
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βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί 
να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, 
λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηµατικής του λειτουργίας. 

   (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. 

    (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) 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.  

   (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. 

   (7) Εαν 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 του άρθρου 29 της διακήρυξης.  

   (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 αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 
την επιλογή ή την ανάθεση.  

   (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.  

Σηµείωση 3: Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (1) έως (9) της παρ. 1 ε της παρούσας 
παραγράφου η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, 
αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.   
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  στ. Εάν  ο προσφέρων οικονοµικός φορέας: 

   (1) Έχει κηρυχθεί έκπτωτος κατ` εφαρµογή της παραγράφου 
7 του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 όπως ισχύει, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών 
(3) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής της 
προσφοράς ή 

   (2) Έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της 
λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του 
συνόλου της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης κατ` εφαρµογή της παρ. 1Β του άρθρου 
24 του ν. 3996/2011 (Α` 170) µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών πριν από 
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής της προσφοράς. 

 2. Ο προσφέρων οικονοµικός φορέας 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. 

3. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στις παρ. 1, 2γ και 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 
µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε 
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από 
τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα 
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή 
σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει 
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. 

4. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των 
επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

5. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή 
υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού 
αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 
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8.  Χρηµατοδότηση της Σύµβασης 
 
  Η σύµβαση περιλαµβάνεται στο υποέργο Νο 7 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 
συγχρηµατοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης) και από εθνικούς πόρους µέσω του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) (αριθµ.  εναρ. Έργου: 
2017ΣΕ73720001). 
 
9.  Χρονικές Προθεσµίες ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
 
  9.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ.  
 
  9.2 Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 
22/1/2019 και ώρα 15:00. 
 
Επισηµαίνεται: Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών θα ανέρχεται 
σε τριάντα πέντε (35) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης 
σύµβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα του άρθρου 27 του Ν.4412/2016. 
 
  9.3 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ). 
 
  9.4 Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) ηµέρες  πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  
υποβάλλονται από εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή 
από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το 
κείµενο των ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο 
που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.  

 9.5. Η Aναθέτουσα Aρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής 
των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να 
µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση 
των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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  α. Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και 
ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο 
έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών. 

  β. Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές 
αλλαγές. 

 γ. Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άµεση 
και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισµένα έγγραφα της σύµβασης για έναν 
από τους λόγους που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
22 του Ν. 4412/16, τα σχετικά έγγραφα της σύµβασης θα διαβιβαστούν µε µέσα 
άλλα πλην των ηλεκτρονικών, σύµφωνα µε το πέµπτο εδάφιο παραγράφου 1 του 
άρθρου 22. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία υποβολής προσφορών 
παρατείνεται κατά πέντε ηµέρες, εκτός από περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένης 
επείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27, στην παρ. 7 
του άρθρου 28 και στο τέταρτο, πέµπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29. 

 9.6 Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των 
πληροφοριών ή των αλλαγών. 

 9.7 Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν 
έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται 
παράταση των προθεσµιών. 

 
 
10. ∆ηµοσιότητα 
 

10.1 ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 α. Η προκήρυξη της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης 
απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα στις 14 ∆εκ 2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

β. Τα αποτελέσµατα της παρούσας διαδικασίας σύναψης 
σύµβασης θα διαβιβασθούν µε ηλεκτρονικά µέσα στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στα άρθρα 64 και 65 του 
Ν.4412/2016.  

 10.2 ∆ηµοσίευση σε Εθνικό Επίπεδο:  

  α. Η προκήρυξη της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης 
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καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

  β. Το πλήρες κείµενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε 
στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

  γ. Το πλήρες κείµενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε 
στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ:http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε 
Συστηµικό Αριθµό: 68341.  

 δ. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης),  
δηµοσιεύεται σε ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες περιφερειακές (νοµαρχιακές) 
εφηµερίδες κατά τα προβλεπόµενα στο Ν.3548/2007 και στην Υπουργική Απόφαση 
µε αριθ. 2879/2018 (ΦΕΚ Β΄ 879/13-3-2018) και ειδικότερα στις κάτωθι: 

(1) ∆ΗΜΟΚΡΑΤΗΣ (Ηµερήσια Νοµαρχιακή Εφηµερίδα), µε 
ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στις 17-12-2018 και ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης      -12-2018 (εφόσον η τελευταία είναι γνωστή).  

(2) ΠΟΛΙΤΗΣ (Ηµερήσια Νοµαρχιακή Εφηµερίδα), µε 
ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στις 17-12-2018 και ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης      -12-2018 (εφόσον η τελευταία είναι γνωστή). 

(3) ΧΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ [Εβδοµαδιαία Νοµαρχιακή 
Εφηµερίδα], µε ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στις 17-12-2018 και 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης      -12-2018 (εφόσον η τελευταία είναι γνωστή). 

(4) ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ [Εβδοµαδιαία Νοµαρχιακή 
Εφηµερίδα], µε ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στις 17-12-2018 και 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης      -12-2018 (εφόσον η τελευταία είναι γνωστή).  

(5) ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ [Εβδοµαδιαία Νοµαρχιακή Εφηµερίδα], 
µε ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στις 17-12-2018 και ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης      -12-2018 (εφόσον η τελευταία είναι γνωστή). 

(6) ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ [Ηµερήσια Νοµαρχιακή 
Εφηµερίδα], µε ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στις 17-12-2018 και 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης      -12-2018 (εφόσον η τελευταία είναι γνωστή). 

(7) ΡΟ∆ΙΑΚΗ (Ηµερήσια Νοµαρχιακή Εφηµερίδα), µε 
ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στις 17-12-2018 και ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης      -12-2018 (εφόσον η τελευταία είναι γνωστή). 

  ε. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης), όπως 
προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010 
αναρτήθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ). 
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στ. Η προκήρυξη της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης 
έχει αναρτηθεί στις ακόλουθες επίσηµες ιστοσελίδες και θα παραµείνει αναρτηµένη 
σε αυτές για τουλάχιστον δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες, πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, σύµφωνα µε το άρθρο 46 παρ. 2 της ΥΠΑΣΥ∆ 
[ΥΑ 82350 (Β΄ 2451/9-8-16)]: 

(1) Στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, 
διεύθυνση (URL): www.army.gr στη διαδροµή: ∆ηµοσιεύσεις – Προµήθειες – 
∆ηµοσιεύσεις ∆ιαγωνισµών. 

(2) Στην Ιστοσελίδα του ∆ικαιούχου, διεύθυνση 
(URL): www.dideap.mil.gr στο πεδίο: Ανακοινώσεις. 

ζ. H απόφαση διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού (εντολή 
διενέργειας) αναρτάται, πέραν των προβλεποµένων από τις κείµενες διατάξεις περί 
υποχρεωτικής δηµοσιοποίησης, και στις ιστοσελίδες της προηγούµενης 
υποπαραγράφου για διάστηµα δέκα (10) τουλάχιστον ηµερολογιακών ηµερών από 
την έκδοσή της. 

 10.3 Σύµφωνα µε το Ν.3548/2007 και ειδικότερα στην παρ. 3 του άρθρου 4 
αυτού, οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της 
δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση 
από τον εργολάβο ή τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη 
διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Επισηµαίνεται ότι, η 
κατανοµή των εξόδων θα γίνει αναλογικά επί του ποσοστού του υπό ανάθεση 
τµήµατος (προϋπολογισµός τµήµατος στη διακήρυξη) στον συνολικό 
προϋπολογισµό της διακήρυξης, ήτοι: 

  α. Τµήµα 1 (ΚΥΤ Λέσβου): 35,52 %. 

  β. Τµήµα 2 (ΚΥΤ  Χίου): 25,81 %. 

   γ.  Τµήµα 3 (ΚΥΤ Σάµου): 15,25 %. 

  δ.  Τµήµα 4 (ΚΥΤ Λέρου): 8,38 %. 

  ε. Τµήµα 5 (ΚΥΤ Κω): 15,04 %. 

 10.4 Σε περίπτωση µαταίωσης της διαδικασίας (επί του συνόλου των 
τµηµάτων ή µέρους αυτών) τα έξοδα δηµοσίευσης στις εφηµερίδες τα επιβαρύνεται 
η Αναθέτουσα Αρχή.  

11. Κάθε ενδιαφερόµενος ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από 
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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.  

 11.1 Επωνυµία και διεύθυνση του αρµοδίου οργάνου για τις διαδικασίες 
προσφυγής και, κατά περίπτωση διαµεσολάβησης.: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, Λ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 18233 ΕΛΛΑ∆Α, 
Τηλέφωνο: +30 2132141216, Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: aepp@aepp-
procurement.gr Φαξ: +30 2132141229. ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-
procurement.gr. 

 11.2 Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά µε τη χρήση 
τυποποιηµένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτηµα I του Π∆ 39/2017 
(Α΄ 64). Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, η 
προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

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

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

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

   δ. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης 
γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη 
δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

    ε. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της 
συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 

11.3 Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ, 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 σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υ.Α. 56902/215/2 Ιουν 
2017 (Β΄ 1924). 

 11.4 Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής 
κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά  
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οριζόµενα στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο 19 παρ.1.1 και στο 
άρθρο 7 της µε αριθµ.56902/215 Υπουργικής Απόφασης, το οποίο επιστρέφεται 
στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του. 
Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η Αναθέτουσα 
Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια 
πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής. 

 

  11.5 Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής 
προσφυγής. Η ως άνω κατάθεση του παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά µέσω της 
εφαρµογής e-παράβολου στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραµµατείας 
Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) και αποτελεί έσοδο του κρατικού 
προϋπολογισµού. Για την απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης του 
παράβολου ο προσφεύγων υποχρεούται να επισυνάψει στο προβλεπόµενο στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Π∆ 39/2017 (Α΄ 64) έντυπο προσφυγής του 
Παραρτήµατος Ι εκτυπωµένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωµής του ποσού σε 
Τράπεζα, επικυρωµένη εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραµµατείας 
Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών ότι το ως άνω 
παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την ένδειξη “πληρωµένο” καθώς και 
βεβαίωση περί ελέγχου και δέσµευσης του ηλεκτρονικού παράβολου από την 
Υπηρεσία που το αποδέχεται. 

11.6 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. 

11.7 Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του 
ΕΣΗ∆ΗΣ: 

α. 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. 

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

11.8 Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των 
προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των 
ισχυρισµών της Αναθέτουσας Αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των 
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ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλων 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. Οι χρήστες - 
οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 
από την ΑΕΠΠ. 

 11.9 Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί 
προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων του άρθρου 372 του Ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής. 
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. 

11.10 Κατά τα λοιπά, όσον αφορά: 

 α. Στις προδικαστικές προσφυγές, ισχύουν τα οριζόµενα στα 
άρθρα 360 έως 367 (Προδικαστική Προσφυγή κατά Πράξεων που Εκδίδονται πριν 
από την Σύναψη της Σύµβασης), 368 έως 371 (Προδικαστική Προσφυγή για την 
Κήρυξη Ακυρότητας της Σύµβασης) του Ν.4412/2016, καθώς και στο Π.∆. 39/2017. 

  β. Στη δικαστική προστασία στο στάδιο που προηγείται της 
σύναψης σύµβασης, ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 372 και 373 του 
Ν.4412/2016. 
 
12. H σύµβαση που θα προκύψει καλύπτεται από τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων 
Προµηθειών. 
 

       Εκ της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7ο  ΤΜ 

 Ταξίαρχος Πουλίκος Πουλικάκος                               
Ακριβές Αντίγραφο ∆ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 
  
  
ΕΜΘ Αρχιλοχίας (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς  
ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7ο Τµ.  

 


