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ΕΚΠΟΝΗΗ ΤΜΒΑΗ 

ΜΕ ΠΡΟΕΚΣΙΜΨΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΨ ΣΟΤ ΟΡΙΟΤ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ  
 
 
ΣΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ 
 
I.1) ΕΠΩΝΤΜΙΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΚΑΙ ΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΥΗ 
Επωνυμύα : ΕΝΙΑΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 

ΚΡΗΣΗ (Ε..Δ.Α.Κ.) 
Οδόσ : Αρχιεπιςκόπου Μακαρύου 22 &κουλϊδων, 3οσ όροφοσ 
Σαχ.Κωδ. : 71202 
Σηλ. : 2810361610 
Telefax : 2810361620 
E-mail : esdak@otenet.gr 
Πληροφορύεσ : Μ. Γεωργύου 
Ηλεκτρονικό Δ/νςη : https://esdak.gr/ 
 
 
ΣΜΗΜΑ ΙI: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 
ΙΙ.1) ΕΤΡΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Ο τύτλοσ τησ ςύμβαςησ εύναι «ΣΕΦΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΙΑ ΣΟΕΡΓΟ «ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΤΣΤ ΗΣΕΙΑ»».  
Ο CPV εύναι 71313000-5:Τπηρεςύεσ παροχόσ ςυμβουλών για θϋματα περιβαλλοντικόσ 
μηχανικόσ.  
Ο τόποσ τησ παροχόσ το Ηρϊκλειο και ςτη ητεύα Κρότησ (NUTS: EL431 και EL432 
αντύςτοιχα). 
 
ΙΙ.2) ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Παροχό υπηρεςιών τεχνικού ςυμβούλου κατϊ την καταςκευό και δοκιμαςτικό 
λειτουργύα του ϋργου: Εγκατϊςταςη Επεξεργαςύασ Απορριμμϊτων και ΦΤΣΤ ητεύασ 
Ο ςύμβουλοσ θα ςυνεπικουρεύ το φορϋα υλοπούηςηστου ϋργου αναφορικϊ με την 
διούκηςη και παρακολούθηςη τησ καταςκευόσ του. 
Η ςύμβαςη καλύπτεται από τη ςυμφωνύα για τισ δημόςιεσ ςυμβϊςεισ, δεν κατανϋμεται 
ςε τμόματα καιδεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικϋσ προςφορϋσ. 
 
ΙΙΙ.3) ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
α) υνολικό: 260.000,00 € (ςυμπεριλαμβανομϋνων απροβλϋπτων 15% και πλϋον ΥΠΑ 
24%). 
β) Ανϊ κατηγορύα μελϋτησ: 

1. 12.589,50 € για μελϋτη κατηγορύασ 08, τατικών Μελετών 
2. 32.373,00 € για μελϋτη κατηγορύασ 09, Η/Μ Μελετών 
3. 44.962,50 € για μελϋτη κατηγορύασ 13, Τδραυλικών Μελετών 
4. 26.453,46 € για μελϋτη κατηγορύασ 15, Βιομηχανικών Μελετών 
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5. 34.171,50 € για μελϋτη κατηγορύασ 18, Φημικοτεχνικών Μελετών 
6. 26.977,50 € για μελϋτη κατηγορύασ 21, Γεωτεχνικών Μελετών 
7. 48.559,50 € για μελϋτη κατηγορύασ 27, Περιβαλλοντικών Μελετών 

και 33.913,04 € για απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ. 
Διϊρκεια τησ ύμβαςησ: ϋωσ την ολοκλόρωςη καταςκευόσ του ϋργου από τον ανϊδοχο 
καταςκευόσ(ενδεικτικό προθεςμύα 24 μόνεσ). 
 
II.4) ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΗ 
Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ εύναι η «πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊ» βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ – τιμόσ. Για να προςδιοριςτεύ η πλϋον 
ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ – 
τιμόσ, θααξιολογηθούν οι Σεχνικϋσ και Οικονομικϋσ προςφορϋσ των προςφερόντων με 
βϊςη τα κριτόρια και υποκριτόρια, όπωσ περιγρϊφονται ςτο ϊρθρο 21 τουτεύχουσ τησ 
αναλυτικόσ Διακόρυξησ. 
 
II.5) ΚΤΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η παροχό υπηρεςιών Σεχνικού υμβούλου ϋχει ενταχθεύ ςτο Ε.Π «ΤΠΟΔΟΜΕ 
ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΥΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» 2014-2020 ςτον Άξονα 
Προτεραιότητασ 14 (Κωδικόσ MIS 5009865) και η θετικό γνώμη τησ ΕΤΔ ΤΜΕΠΕΡΑΑ ό 
η τεκμαιρόμενη θετικό γνώμη για τη διαδικαςύα ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ αποτελεύ όρο 
για τη χρηματοδότηςη τησ πρϊξησ. H ςύμβαςη ςυγχρηματοδοτεύται από το Σαμεύο 
υνοχόσ (85%) και από Εθνικούσ Πόρουσ. Η δημόςια δαπϊνη εγγρϊφηκε ςτο ΠΔΕ με 
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗ Α (Κωδικόσ Εναρύθμου Πρϊξησ) 2020Ε27510025. Η ιδιωτικό 
ςυμμετοχό (ΤΓΟ) θα καλυφθεύ από τον προώπολογιςμό του Υορϋα (ΕΔΑΚ). Η 
ςύμβαςη υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατόςεισ, περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ ύψουσ 
0,07% υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων 
υμβϊςεων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, όπωσ τροποποιόθηκε με 
το ϊρθρο 44 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), καθώσ και τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06% υπϋρ των 
λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, ςύμφωνα με 
το ϊρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
 
 
ΣΜΗΜΑ ΙΙI: ΝΟΜΙΚΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 
 
ΙΙΙ.1) ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
 
IΙI.1.1) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
Οι απαιτόςεισ για το δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 17 
και οι λόγοιαποκλειςμού ςτο ϊρθρο 18 του τεύχουσ τησ αναλυτικόσ Διακόρυξησ. 
 
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που 
δραςτηριοποιούνται ςτην εκπόνηςη μελετών των κατηγοριών που αναφϋρονται ςτο 
ϊρθρο 12.1 και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 
α) κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, 
β) κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 
γ) τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό 
ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ 
γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω 
υμφωνύασ, καθώσ και 
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δ) τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και 
ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών 
ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων.  
 
Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ. 
 
Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του 
ϊρθρου 19 και των περιπτώςεων γ) και δ) τησ παρ. 1 του ϊρθρου 77 του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό 
για την υποβολό προςφορϊσ. Η ϋνωςη των φυςικών ό νομικών προςώπων μπορεύ να 
αφορϊ ςτην ύδια ό ςε διαφορετικϋσ κατηγορύεσ μελετών 
 
Σα απαιτούμεναδικαιολογητικϊ – αποδεικτικϊϋγγραφα για τη ςυμμετοχό ςτο 
διαγωνιςμό αναφϋρονταιςτα ϊρθρα 20 και 22 του τεύχουσ τησ αναλυτικόσ Διακόρυξησ. 
 
IΙI.1.2) ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΓΓΤΗΕΙ 
Εγγύηςη ςυμμετοχόσ:Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα του διαγωνιςμού 
ανϋρχεται ςε 5.200 ευρώ (€). 
 
Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ:Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ που θα καταθϋςει ο ανϊδοχοσ 
για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ ανϋρχεταιςε 5% επύ τησ προεκτιμώμενησ αμοιβόσ τησ 
ςύμβαςησ. 
 
IΙI.1.3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
Οιοικονομικού φορεύσ απαιτεύται να διαθϋτουν: 
α) μϋςο γενικό ετόςιο κύκλο εργαςιών για την τελευταύα τριετύα τουλϊχιςτον ύςο 
τουλϊχιςτον ύςο με το ποςού τησ προεκτιμώμενησ αμοιβόσ χωρύσ Υ.Π.Α., ότοι 
260.000,00 €,  
β) αςφαλιςτικό κϊλυψη ϋναντι επαγγελματικών κινδύνων για παροχό υπηρεςιών 
μηχανικού και ςυμβούλου ποςού τουλϊχιςτον ύςο με 500.000€ ανϊ απαύτηςη και 
τουλϊχιςτον ύςο με 500.000 € αθροιςτικϊ. 
 
ε περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, τα ανωτϋρω (α) 
και (β) πρϋπει να ικανοποιούνται αθροιςτικϊ από τα μϋλη τησ ϋνωςησ. 
 
IΙI.1.4) ΣΕΦΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 
(α) Κϊθε προςφϋρων πρϋπει να διαθϋτει «Ομϊδα Παροχόσ Τπηρεςιών», όπου τα 
ςτελϋχη θα διαθϋτουν τα ακόλουθα ϋτη εμπειρύασ ανϊ κατηγορύα μελϋτησ: 

1. Για την κατηγορύα μελϋτησ 08, τουλϊχιςτον ϋνα ςτϋλεχοσ 4ετούσ εμπειρύασ 
2. Για την κατηγορύα μελϋτησ 09, τουλϊχιςτον ϋνα ςτϋλεχοσ 8ετούσ εμπειρύασ 
3. Για την κατηγορύα μελϋτησ 13, τουλϊχιςτον ϋνα ςτϋλεχοσ 4ετούσ εμπειρύασ 
4. Για την κατηγορύα μελϋτησ 15, τουλϊχιςτον ϋνα ςτϋλεχοσ 4ετούσ εμπειρύασ 
5. Για την κατηγορύα μελϋτησ 18, τουλϊχιςτον ϋνα ςτϋλεχοσ 8ετούσ εμπειρύασ 
6. Για την κατηγορύα μελϋτησ 21, τουλϊχιςτον ϋνα ςτϋλεχοσ 4ετούσ εμπειρύασ 
7. Για την κατηγορύα μελϋτησ 27, τουλϊχιςτον ϋνα ςτϋλεχοσ 8ετούσ εμπειρύασ 

 
(β) Κϊθε προςφϋρων, επιπλϋον των ανωτϋρω, οφεύλει να διαθϋτει ειδικό τεχνικό και 
επαγγελματικό ικανότητα, κατϊ τα διαλαμβανόμενα ςτην παρούςαπαρϊγραφο.  
Η ειδικό τεχνικό ικανότητα αποδεικνύεται από την εκπόνηςη τουλϊχιςτον μύασ (1) 
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παρόμοιασ με τηνυπό ανϊθεςη ςύμβαςησ, η οπούα εκτελϋςθηκε με ςύμβαςη του 
υποψόφιου φυςικού ό νομικού προςώπου, κατϊ την τελευταύα πενταετύα (ςημ. ωσ 
ημερομηνύα ϋναρξησ τησ πενταετύασ λογύζεται η ημερομηνύα λόξησ τησ ςύμβαςησ ό του 
επιμϋρουσ αντικειμϋνου αυτόσ). 
Ωσ παρόμοιεσ ςυμβϊςεισ νοούνταιςυμβϊςεισ παροχόσ υπηρεςιών παρακολούθηςησ 
υλοπούηςησ μονϊδασ επεξεργαςύασ ςύμμεικτων αςτικών ςτερεών αποβλότων, 
δυναμικότητασ ύςησ ό μεγαλύτερησ των 15.000 tn/ϋτοσ, που να περιλαμβϊνει μηχανικό 
και βιολογικό επεξεργαςύα ςύμμεικτων αςτικών ςτερεών αποβλότων. 
 
(γ) Κϊθε προςφϋρων, επιπλϋον των ανωτϋρω, οφεύλει να διαθϋτει το παρακϊτω 
εξειδικευμϋνο προςωπικό που θα περιληφθεύ αντύςτοιχα και ςτην «Ομϊδα Παροχόσ 
Τπηρεςιών»: 
1. Διπλωματούχο Μηχανικό, με ρόλο υντονιςτό τησ Ομϊδασ Παροχόσ Τπηρεςιών, 

κϊτοχο του καλούμενου από την προκόρυξη μελετητικού πτυχύου κατηγορύασ 15 ό 
κατηγορύασ 18, με υπερδεκαπενταετό εμπειρύα ςτον τομϋα τησ διαχεύριςησ ςτερεών 
αποβλότων και ειδικό εμπειρύα ςτην παροχό υπηρεςιών παρακολούθηςησ 
υλοπούηςησ τουλϊχιςτον μύασ (1) μονϊδασ επεξεργαςύασ που να περιλαμβϊνει 
μηχανικό και βιολογικό επεξεργαςύα ςύμμεικτων αςτικών ςτερεών αποβλότων 
δυναμικότητασ μεγαλύτερησ ό ύςησ των 15.000 τόνων/ϋτοσ. 

2. Διπλωματούχο Μηχανικό κϊτοχο του καλούμενου από την προκόρυξη μελετητικού 
πτυχύου κατηγορύασ 27, με υπερδεκαετό εμπειρύα ςτον τομϋα τησ διαχεύριςησ 
ςτερεών αποβλότων και ειδικό εμπειρύα ςτην παροχό υπηρεςιών παρακολούθηςησ 
υλοπούηςησ τουλϊχιςτον μύασ (1) μονϊδασ επεξεργαςύασ που να περιλαμβϊνει 
μηχανικό και βιολογικό επεξεργαςύα ςύμμεικτων αςτικών ςτερεών αποβλότων 
δυναμικότητασ μεγαλύτερησ ό ύςησ των 15.000 τόνων/ϋτοσ. 

 
ΙΙΙ.1.5)ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
Οι οικονομικού φορεύσ για την παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ οφεύλουν να 
ςυμμορφώνονται με: 
α) ύςτημα Διαχεύριςησ Ποιότητασ ςύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001 ό 
ιςοδύναμο με πεδύο εφαρμογόσ «Παροχό Τπηρεςιών υμβούλου για ϋργα 
Περιβϊλλοντοσ». 
β) ύςτημα Περιβαλλοντικόσ Διαχεύριςησ ςύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 14001 
ό ιςοδύναμο με πεδύο εφαρμογόσ «Παροχό Τπηρεςιών υμβούλου για ϋργα 
Περιβϊλλοντοσ». 
γ) ύςτημα Διαχεύριςησ Τγεύασ και Αςφϊλειασ ςτην Εργαςύα, ςύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΣ 1801:2008 / OHSΑS 18001 ό ιςοδύναμο με πεδύο εφαρμογόσ «Παροχό Τπηρεςιών 
υμβούλου για ϋργα Περιβϊλλοντοσ». 
 
ε περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων η απαύτηςη αυτό θα πρϋπει να καλύπτεται 
από όλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ. 
 
IΙI.2) ΟΡΟΙ ΠΟΤ ΑΥΟΡΟΤΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Δεν τύθενται ϊλλοι ειδικού όροι ςτουσ οπούουσ υπόκειται η εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.  
Η εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ υπόκειται ςτισ διατϊξεισ του Ν. 4412/2016 "Δημόςιεσ 
υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών καιΤπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)". 
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ΣΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
 
IV.1) ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
Ο διαγωνιςμόσ θα ανατεθεύ με ανοικτό διαδικαςύα του ϊρθρου 27 του Ν. 4412/2016 
μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ http://www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ και κριτόριο 
ανϊθεςησ την πλϋονςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει βϋλτιςτησ 
ςχϋςησ ποιότητασ τιμόσ, μετα ακόλουθα κριτόρια: 

1. Βαθμολογύα Σεχνικόσ Προςφορϊσ (ςτϊθμιςη 70%) 
2. Βαθμολογύα Οικονομικόσ Προςφορϊσ (ςτϊθμιςη 30%) 

 
IV.2) ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 
 
IV.2.1) ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΣΕΤΦΩΝ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα 
ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ από τισ 1/6/2021 ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο 
“ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πύλησwww.promitheus.gov.gr, καθώσ και ςτην 
ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ https://esdak.gr/. 
 
IV.2.2) ΠΡΟΘΕΜΙΕ 
Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερομϋνουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ 
διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μϋχρι την καταληκτικό 
ημερομηνύα και ώρα, ςε ηλεκτρονικόφϊκελο του υποςυςτόματοσ. 
 
Για τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ 
απαιτεύται να διαθϋτουν ψηφιακό υπογραφό, χορηγούμενη από πιςτοποιημϋνη αρχό 
παροχόσ ψηφιακόσ υπογραφόσ και να εγγραφούν ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα (ΕΗΔΗ- 
Διαδικτυακό πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντασ τη διαδικαςύα εγγραφόσ 
του ϊρθρου 5 παρ. 1.2 ϋωσ 1.4 τησ Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ με αρ. 117384/26-10-
2017 (3821 Β') «Ρυθμίςεισ τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεςη των 
Δημοςίων υμβάςεων έργων, μελετών και παροχήσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών 
επιςτημονικών υπηρεςιών με χρήςη των επιμέρουσ εργαλείων και διαδικαςιών του 
Εθνικού υςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 
 
Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ την .19η/6/2021, η αναθϋτουςα αρχό παρϋχει 
ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ 
ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, το αργότερο ϋωσ 
την .25η /6/2021  
 
Ωσ ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών ορύζεται η 
2η/7/2021, ημϋρα Παραςκευό και ώρα 23:59. 
 
Ωσ ημερομηνύα και ώρα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των προςφορών ορύζεται η 
8η/7/2021., ημϋρα Πϋμπτη και ώρα 10:00π.μ. 
 
IV.2.3) ΦΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΦΤΟ ΣΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
Απαιτούμενοσ χρόνοσ ιςχύοσ προςφορών τουλϊχιςτον 10 μόνεσ από την ημϋρα λόξησ 
τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών. 
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ΣΜΗΜΑ V: ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 
 
V.1) ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΕ ΠΡΟΥΤΓΕ/ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
Κϊθε ενδιαφερόμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη 
ςύμβαςη και ϋχει ό εύχε υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα από εκτελεςτό πρϊξη ό 
παρϊλειψη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ τησ Ευρωπαώκόσ 
Ένωςησ ό τησ εςωτερικόσ νομοθεςύασ, δικαιούται να αςκόςει προδικαςτικό προςφυγό 
ενώπιον τησ ΑΕΠΠ κατϊ τησ ςχετικόσ πρϊξησ ό παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, 
προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ που δικαιολογούν το 
αύτημϊ του.  
 
ε περύπτωςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα για την 
ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι: 
(α) δϋκα (10) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα αν η πρϊξη κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςα ό 
τηλεομοιοτυπύα ό  
(β) δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςε αυτόν 
αν χρηςιμοποιόθηκαν ϊλλα μϋςα επικοινωνύασ, ϊλλωσ   
(γ) δϋκα (10) ημϋρεσ από την πλόρη, πραγματικό ό τεκμαιρόμενη, γνώςη τησ πρϊξησ 
που βλϊπτει τα ςυμφϋροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορϋα.  
ε περύπτωςη παρϊλειψησ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ 
εύναι δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ προςβαλλόμενησ 
παρϊλειψησ. 
 
Η προδικαςτικό προςφυγό, με βϊςη και τα όςα προβλϋπονται ςτο π.δ. 39/2017, 
κατατύθεται ηλεκτρονικϊ βϊςει του τυποποιημϋνου εντύπου και μϋςω τησ 
λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα» του υποςυςτόματοσ προσ την Αναθϋτουςα Αρχό, 
επιλϋγοντασ κατϊ περύπτωςη την ϋνδειξη «Προδικαςτικό Προςφυγό» και 
επιςυνϊπτοντασ το ςχετικό ϋγγραφο ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. 
 
Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατατύθεται παρϊβολο 
από τον προςφεύγοντα υπϋρ του Δημοςύου, κατϊ τα ειδικϊ οριζόμενα ςτο ϊρθρο 363 
του ν. 4412/2016, το οπούο επιςτρϋφεται ςτον προςφεύγοντα ςε περύπτωςη ολικόσ ό 
μερικόσ αποδοχόσ τησ προςφυγόσ του ό ςε περύπτωςη που πριν την ϋκδοςη τησ 
απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ επύ τησ προςφυγόσ, η αναθϋτουςα αρχό ανακαλεύ την 
προςβαλλόμενη πρϊξη ό προβαύνει ςτην οφειλόμενη ενϋργεια.  
 
Κατϊ τα λοιπϊ, ιςχύουν όςα αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 6 τησ αναλυτικόσ διακόρυξησ. 
 
V.2) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
Περύληψη που περιϋχει τισ πληροφορύεσ τησ παρούςασ απεςτϊλη ςτην Τπηρεςύα 
ΕπιςόμωνΕκδόςεων τησ Ε.Ε. την 28η/5/2021 
 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2021 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΔΑΚ 
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