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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  & 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

  

  Αριθμ. Πρωτ.: 37162/17-11-2020 

Αριθμ. Μελέτης : 111/15-09-2020   

Κ.Α.: 15.6117.006   

CPV: 71900000-7   

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» 

 

ΤΜΗΜΑ Ι :  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Ι.1)  ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ: 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: (κωδικός NUTS: GR 5111- 0301) 

Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306,  

T.K.: 681 32 - Αλεξανδρούπολη 

Τηλέφωνο: 25510 - 64100 

Φαξ: 25510 - 64142 

Διεύθυνση διαδικτύου: www.alexpolis.gr 

e-mail: info@alexpolis.gr 

Σημείο επαφής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης 

Αρμόδιος: Αμοιρίδης Ι. 

Τηλ.: 25510 - 64130 

Φαξ: 25510 - 80664 

e-mail: aigg@alexpolis.gr 

 

 Οι Προσφορές αποστέλλονται στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Λ. 

Δημοκρατίας 306, 68 132  Αλεξανδρούπολη, υπόψη αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΙΙ.1)  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  

 Ο τίτλος της Υπηρεσίας είναι: «ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ-

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»  και 

ο τόπος της παροχής το Δήμος Αλεξανδρούπολης, Νόμος Έβρου. 

ΙΙ.1.1 Σύντομη περιγραφή της Σύμβασης (κωδικός CPV: 71900000-7, Υπηρεσίες Τεχνικού  Ελέγχου-

Δοκιμών) 

 Στα πλαίσια της ριζικής ενεργειακής αναβάθμισης του κλειστού γυμναστηρίου ‘’Μιχάλης 

Παρασκευόπουλος’’, ήτοι εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΑΠΕ για την 

μετατροπή του κτηρίου σε σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, θα γίνουν ερευνητικές-

εργαστηριακες εργασίες στο υφιστάμενο μεταλλικό χωροδικτύωμα του και με βάση των αποτελεσμάτων 

της σε συνέχεια να είναι δυνατή η αποτίμηση στατική επαρκείας του μεταλλικού χωροδικτυώματος, 
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λαμβάνοντας υπόψη την αντικατάσταση των πάνελ της επικάλυψης με πάνελ πετροβάμβακα πάχους 

100mm και την προσθήκη φωτοβολταϊκών πάνελ στη στέγη.   

 Ο σκοπός της διεξαγωγής των ερευνητικών εργασιών που περιγράφονται παρακάτω είναι η συλλογή 

αξιόπιστων δεδομένων για τα μηχανικά χαρακτηριστικά των μελών που απαρτίζουν το χωροδικτύωμα, 

ώστε να είναι εφικτή η ακριβής εκπόνηση της στατικής μελέτης η οποία αφορά μόνο τον έλεγχο και 

αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του υφιστάμενου χωροδικτυώματος και προσομοίωσης της 

λειτουργίας του στατικού φορέα της στέγης με προσθήκη επιπλέων φορτίων που απαιτούνται για την  

ενεργειακή αναβάθμιση του. 

 Αντικείμενο της σύμβασης - Πρόγραμμα Ερευνητικών Εργασιών  

  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών στο μεταλλικό χωροδικτύωμα της 

στέγης του κλειστού γυμναστηρίου ‘’Μιχάλης Παρασκευόπουλος’’ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 

σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Με σκοπό τη συλλογή δεδομένων για τα μηχανικά χαρακτηριστικά των μελών και των κόμβων του 

μεταλλικού χωροδικτυώματος, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην εκπόνηση της στατικής μελέτης 

επάρκειας, θα διεξαχθούν μη καταστροφικοί έλεγχοι. 

 Θα πραγματοποιηθούν παχυμετρήσεις στα πέλματα και στον κορμό των μεταλλικών διατομών  του 

χωροδικτυώματος καθώς επίσης και στα ελάσματα των κόμβων, οι οποίες θα οδηγήσουν στην 

κωδικοποίηση τους. Θα πρέπει επίσης να μετρηθεί το πάχος της βαφής και να προσδιορισθεί το 

ποσοστό διάβρωσης των μεταλλικών στοιχείων εφόσον υπάρχει.  

 Θα γίνει έλεγχος στο 5% του συνόλου των κόμβων. Οι έλεγχοι θα ισομοιραστούν μεταξύ του άνω και 

κάτω πέλματος του χωροδικτυώματος και θα ισοκατανεμηθούν στην κάτοψη της στέγης. Η διαδικασία 

του οπτικού ελέγχου θα περιλαμβάνει έλεγχο των κοχλιώσεων και των συγκολλήσεων. Για τους 

κόμβους αυτούς θα διαπιστωθεί το πάχος των συγκολλήσεων των κομβοελασμάτων. Οι συγκολλήσεις 

που θα κρίνει ο επιθεωρητής, θα ελεγχθούν για τυχόν ρωγμές ή πόρους  με τη μέθοδο των 

διεισδυτικών υγρών. Η μέθοδος των διεισδυτικών υγρών θα εφαρμοστεί τουλάχιστον στις μισές 

συγκολλήσεις που θα ελεγχθούν με οπτικό έλεγχο. 

 Επιπλέον θα γίνει μεταλλογραφικός έλεγχος σε δείγματα ή δείγμα τα οποία θα αφαιρεθούν από τμήμα 

της κατασκευής για την ταυτοποίηση της σύστασης και της ποιότητας του δομικού χάλυβα των 

διατομών του χωροδικτυώματος. 

 Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από Πιστοποιημένο μηχανικό ΜΚΔ (Μη 

Καταστρεπτικών Δοκιμών) Επιθεωρητή Level 2. Οι εργασίες σε ύψος θα πραγματοποιηθούν με 

ανυψωτικό μηχάνημα ή σκαλωσιά με πλατφόρμα. 

 Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα συνοψισθούν σε τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης, η οποία θα καταλήγει 

σε συμπεράσματα ως προς την δομική ακεραιότητα των διατομών, των ελασμάτων και των 

συγκολλήσεων. Στην τεχνική έκθεση θα συμπεριλαμβάνεται φωτογραφική αποτύπωση και εφόσον 

απαιτηθεί κάτοψη της στέγης με περιοχές οι οποίες έχουν έντονο πρόβλημα διάβρωσης ή 

προβληματικές συγκολλήσεις. 

ΙΙ.1.2 Προεκτίμηση αμοιβής για την εκπόνηση των ερευνητικών-εργαστηριακών εργασιών στο μεταλλικό 

χωροδικτύωμα.  

 Στον «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών» (Κεφ.A) (ΦΕΚ 2519_Β_2017) κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 

53 του ν. 4412/2016 δεν περιλαμβάνεται ο υπολογισμός αμοιβής για αντικείμενο των ερευνητικών-

εργαστηριακών ερευνών που να αναφέρεται στην παρούσα έρευνα. Εντούτοις, η προεκτίμηση αμοιβής 

λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου των ερευνητικών-εργαστηριακών εργασιών έγινε με βάση 

τις γενικές διατάξεις του ίδιου Κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 υπολογίζοντας το χρόνο 

απασχόλησης (εργασίες γραφείου και εργασίες υπαίθρου) ανά ημέρα ή ανά κλάσμα ημέρας. 

 Κατηγορία εργαστηριακής υπηρεσίας:  

 από το Προσάρτημα Γ, Παράρτημα Ι, Κωδικός CPV: 71900000-7 Εργαστηριακές υπηρεσίες του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ-147/Α/16) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

 H εκπόνηση των ερευνητικών-εργαστηριακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί  από το Πιστοποιημένο 

Επιθεωρητή Level 2 κατά ASNT/PCN/CSWIP EN473-ISO9712, επιθεωρητής συγκολλήσεων με 

πιστοποίηση από το διεθνή φορέα IRATA ή άλλο αρμόδιο φορέα. 
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 Ο υπεύθυνος μηχανικός των ερευνητικών-εργαστηριακών εργασιών θα έχει εμπειρία σε παρόμοιες 

έρευνες τουλάχιστον οκτώ έτη όσο αφορά τις φέρουσες κατασκευές των κτιρίων ή ειδικών τεχνικών 

έργων. 

 Προεκτίμηση αμοιβής για την εκπόνηση των ερευνητικών εργασιών. 

 Για το αντικείμενο της μελέτης όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρων απαιτούνται 22 ημέρες 

απασχόλησης, ήτοι: 

    Σύνολο προεκτιμώμενης αμοιβής Α = 22 * 368,10 = 8.098,20 € 

                          Αμοιβή εργαστηριακών υπηρεσιών : 8.000,00 € (μετά από στρογγυλοποίηση) 

                                                                  ΦΠΑ 24% :  1.920,00 € 

             Σύνολο αμοιβής εργαστηριακών υπηρεσιών: 9.920,00 € 

 Η Σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες Συμβάσεις και δεν θα ληφθούν υπόψη 

εναλλακτικές προσφορές . 

 Η Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: είκοσι δυο (22) ημερολογιακές ημέρες από την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α :  Νομικές , Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες: 

1.  Απαιτούμενες Εγγυήσεις  

 Εγγύηση συμμετοχής 

 Σύμφωνα με την παρ.1, περ. α, εδάφιο πέμπτο, του άρθρου 72: "Εγγυήσεις", του Ν. 4412/2016, δεν 

απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνισμό, σε διαδικασίες απευθείας 

ανάθεσης ή σε διαδικασία επιλογής από κατάλογο, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

 Σύμφωνα με την παρ.1, περ.β εδάφιο τρίτο, του άρθρου 72: "Εγγυήσεις", του Ν. 4412/2016, για συμβάσεις 

αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρύ δεν απαιτείται εγγύηση καλής 

εκτέλεσης. 

 Η εκτέλεση και παραλαβή των εργασιών κα γίνει σύμφωνα με το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2.  Κύριοι όροι Χρηματοδότησης και Πληρωμής . 

Οι Υπηρεσία εκπόνησης ερευνητικών εργασιών θα χρηματοδοτηθούν από Τακτικά  έσοδα και έχουν 

ενταχθεί  στο «Προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης οικονομικού έτους 2020» με Κ.Α.: 

15.6117.006. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016 και του 

Άρθρο 1.3 της οικίας Διακήρυξης.  

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 

εκπόνηση αντίστοιχων ερευνητικών-εργαστηριακών εργασιών/ τεχνικών υπηρεσιών/μελετών των 

κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.5 της διακήρυξης. Οι Οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε 

μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη 

νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

ΙΙΙ Β.1 Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση – λόγοι αποκλεισμού των διαγωνιζομένων αναφέρονται 

στο Άρθρο 2.2.2. του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – 

αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 2.4.1 και 2.4.2 του 

τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης ενώ στο Άρθρο 2.2.8. αναφέρονται τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων για την απόδειξη της μη συνδρομής 

των λόγων αποκλεισμού της παραγ. 2.2.2.   

Β.2 Στο διαγωνισμό καλούνται :  

 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 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 ΣΔΣ, 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 
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δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 

μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη -μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας 

ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα της παραγ. 2.2.1 του Άρθρου 2.2 

της αναλυτικής Διακήρυξης. 

Β.3 Κάθε προσφέρων-οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει Στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία στη 

παροχή ερευνητικών-εργαστηριακων εργασιών, κατηγορία Εργαστηριακού έλεγχου.  

 Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν επιπλέον 

των ζητουμένων στις παραγ. 2.2.3. & 2.2.5 πιστοποίηση για εκτέλεση ΜΚΔ (Μη Καταστρεπτικών 

Δοκιμών) επίπεδου Level 2 κατά ASNT/PCN/CSWIP EN473-ISO9712 "Επιθεωρητής Συγκολλήσεων" 

με πιστοποίηση από το διεθνή φορέα IRATA ή άλλο αρμόδιο φορέα για τις αντίστοιχες κατηγορίες 

εργαστηριακών έλεγχου των μεταλλικών κατασκευών.  

Β.4. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

  Β.5. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παραγ. Β1 & Β2. Κάθε 

μέλος ένωσης απαιτείται να εμπίπτει σε μια από τις περιπτώσεις της παραγ. Β2 και να συμμετέχει σε 

ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επι ποινή αποκλεισμού της ένωσης στην οποία μετέχει. Η ένωση 

των φυσικών ήνομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες 

μελετών/υπηρεσιών. 

 Β.6. Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να διαθέτει:  

(α)  Για την κατηγορία ερευνητικών-εργαστηριακών ερευνών,  ένα στέλεχος τουλάχιστον 8 ετούς 

εμπειρίας.  

(β) βιογραφικά σημειώματα μετά οποία αποδεικνύονται τα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 2.2.5 της 

Αναλυτικής Διακήρυξης.  

γ)  διαπίστευση αντίστοιχη του ΕΣΥΔ για το εργαστήριο δοκιμών σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 

ΕΝ ISO/IEC 17025  για την διενέργεια μη καταστρεπτικών έλεγχων με τις μεθόδους υπέρηχων, 

μαγνητικών σωματιδίων, διεισδυτικών υγρών και για το μεταλλογραφικό έλεγχο σε δείγματα ή 

δείγμα τα οποία θα αφαιρεθούν από τμήμα της κατασκευής για την ταυτοποίηση της σύστασης 

και της ποιότητας του δομικού χάλυβα των διατομών του χωροδικτυώματος καθώς και την 

απαιτούμενη αξιολόγηση επιφανειακών κατεργασιών και συγκολλήσεων, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και η εκτίμηση της κατάστασης του δομικού 

χάλυβα μετά από πολυετή χρήση.. 

δ) για τους αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους διαπίστευση αντίστοιχη του ΕΣΥΔ για το εργαστήριο 

δοκιμών  όπως στην άνω παράγραφο (γ). 

ΤΜΗΜΑ ΙV 

Α:   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με συνοπτική διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης  εκείνο  της «πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής»  

 Οικονομική Προσφορά είναι σε ακέραιες μονάδες (%) επί της προεκτιμώμενης αμοιβής για την 

εκπόνηση των ερευνητικών-εργαστηριακων εργασιών του συμβατικού τεύχος. 

Β:  Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού :  

1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης www.alexpolis.gr. Επισημαίνεται ότι η Οικονομική 

Προσφορά θα υποβληθεί σε έντυπο που χορηγείται από την Υπηρεσία σε επεξεργάσιμη μορφή. 

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 30-11-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ κατά την οποία θα 

ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών 

πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 
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3. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη της παρ. 3 

του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

ΤΜΗΜΑ V:  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ενστάσεις και προσφυγές κατατίθενται στην Αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό σύμφωνα με την παρ. 3.4 του 

Άρθρου 3 της Διακήρυξης  ήτοι στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Για το παραδεκτό 

της άσκησης ένστασης, απαιτείται με η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 1% επί της 

προεκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ. 

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν: 

1.  Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής: η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

2.  Κατά της διακήρυξης ή της παρούσας προκήρυξης: η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών . 

 

Αλεξανδρούπολη 17-11-2020 

-Ο- 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμ. 478/ 28-09-2020  (ΑΔΑ:ΨΑΚΕΩΨΟ-1ΨΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Κοινοποίηση: 

1.  Περιφερειακό Τμήμα Θράκης Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΤΕΕ), Νομοί Αρμοδιότητας: Ροδόπης, 

Έβρου, Ξάνθης. Νίκης 4, Παρνασού 6, 69100 Κομοτηνή, τηλ. (25310) 21541, 25310 35313, 35314, φαξ 

(25310) 20960 

2.  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (Καθ. Ρωσίδη 11 Τ.Κ. 54008 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Φαξ: 2310 

422590, Τηλ : 2313 309101 / 102 / 111 / 450)          

3.  Π.Ε.Δ.Α.ΜΘ (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης) - Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες 

Έβρου (Μπουμπουλίνας 14 / 68132 Αλεξανδρούπολη Τηλ. 25510 27611,Φαξ:  25510 33552) 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  

2.  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
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