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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:501963-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κομοτηνή: Πετρέλαιο θέρμανσης
2021/S 193-501963

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας
Ταχ. διεύθυνση: 7ο χλμ. Κομοτηνής-Ξάνθης
Πόλη: ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Ταχ. κωδικός: 69100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: an.dimitriadis@astynomia.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2531057052
Φαξ:  +30 2131527837
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.astynomia.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.astynomia.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους 
παραρτημάτων

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Δημόσια τάξη και ασφάλεια

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη των αναγκών των Τ.Δ.Α Κομοτηνής, Διδυμοτείχου και 
Ρεθύμνου

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια στολών (συμπεριλαμβανομένων των υποδυτών και πηλικίων) Δοκίμων Αστυφυλάκων εισελθόντων 
προς φοίτηση το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 322 580.64 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για ΤΔΑ Κομοτηνής
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης θα παραδοθεί στις έδρες των Τ.Δ.Α Κομοτηνής, Διδυμοτείχου και Ρεθύμνου 
με ευθύνη του προμηθευτή, εντός της προθεσμίας που θα οριστεί στη Σύμβαση.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες λειτουργίας των ΤΔΑ 
Κομοτηνής , Διδυμοτείχου και Ρεθύμνου για το έτος 2022 με δικαίωμα προαίρεσης για το έτος 2023.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης είναι #322.580,64# €, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, 
δαπανών, άνευ του Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στο ποσόν των #77.419,36# €, ήτοι συνολικά #400.000,00€#, 
(συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, δαπανών και Φ.Π.Α.), ενώ η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης μη 
συνυπολογιζόμενου του δικαιώματος προαιρέσεως, είναι #200.000,00#€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. 
(προϋπολογισμός άνευ ΦΠΑ 161.290,32€/ πλέον Φ.Π.Α.38.709,68€).
Η εκτιμώμενη αξία δικαιώματος προαίρεσης - παράτασης διάρκειας της σύμβασης έως 12 μήνες - ανέρχεται 
στο ποσό των 200.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (προϋπολογισμός άνευ ΦΠΑ 161.290,32€/ πλέον 
Φ.Π.Α.38.709,68€).
Διευκρινίζεται ότι η προαναφερόμενη παράταση (προαίρεση) της Σύμβασης δεν περιλαμβάνει ρήτρα 
αναθεώρησης της τιμής.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 74 160.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2022
Λήξη: 31/12/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Όπως προβλέπεται στους όρους της διακήρυξης και του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς, με σχετική απόφασή της, την αρχική 
σύμβαση του έτους 2022 για ένα (1) επιπλέον έτος (από 01-01-2023 έως 31-12-2023), που θα αφορά σε 
προμήθεια υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Οι πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων και την τιμολόγηση αυτών 
(ακολουθεί ανάλυση, καθόσον πρόκειται για εκτέλεση τμηματικής σύμβασης). Η εξόφληση του τιμήματος θα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όπως υποδεικνύεται κάθε φορά από την Σχολή 
Αστυφυλάκων, ως Αναθέτουσα Αρχή (σύμφωνα και με διαταγές του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του 
Υπουργείου.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για ΤΔΑ Διδυμοτείχου
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης θα παραδοθεί στις έδρες των Τ.Δ.Α Κομοτηνής, Διδυμοτείχου και Ρεθύμνου 
με ευθύνη του προμηθευτή, εντός της προθεσμίας που θα οριστεί στη Σύμβαση.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες λειτουργίας των ΤΔΑ 
Κομοτηνής , Διδυμοτείχου και Ρεθύμνου για το έτος 2022 με δικαίωμα προαίρεσης για το έτος 2023.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης είναι #322.580,64# €, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, 
δαπανών, άνευ του Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στο ποσόν των #77.419,36# €, ήτοι συνολικά #400.000,00€#, 
(συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, δαπανών και Φ.Π.Α.), ενώ η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης μη 
συνυπολογιζόμενου του δικαιώματος προαιρέσεως, είναι #200.000,00#€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. 
(προϋπολογισμός άνευ ΦΠΑ 161.290,32€/ πλέον Φ.Π.Α.38.709,68€).
Η εκτιμώμενη αξία δικαιώματος προαίρεσης - παράτασης διάρκειας της σύμβασης έως 12 μήνες - ανέρχεται 
στο ποσό των 200.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (προϋπολογισμός άνευ ΦΠΑ 161.290,32€/ πλέον 
Φ.Π.Α.38.709,68€).
Διευκρινίζεται ότι η προαναφερόμενη παράταση (προαίρεση) της Σύμβασης δεν περιλαμβάνει ρήτρα 
αναθεώρησης της τιμής.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 74 160.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2022
Λήξη: 31/12/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται στους όρους της διακήρυξης και του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς, με σχετική απόφασή της, την αρχική 
σύμβαση του έτους 2022 για ένα (1) επιπλέον έτος (από 01-01-2023 έως 31-12-2023), που θα αφορά σε 
προμήθεια υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Οι πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων και την τιμολόγηση αυτών 
(ακολουθεί ανάλυση, καθόσον πρόκειται για εκτέλεση τμηματικής σύμβασης). Η εξόφληση του τιμήματος θα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όπως υποδεικνύεται κάθε φορά από την Σχολή 
Αστυφυλάκων, ως Αναθέτουσα Αρχή (σύμφωνα και με διαταγές του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του 
Υπουργείου.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για ΤΔΑ Ρεθύμνου
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
09135100 Πετρέλαιο θέρμανσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης θα παραδοθεί στις έδρες των Τ.Δ.Α Κομοτηνής, Διδυμοτείχου και Ρεθύμνου 
με ευθύνη του προμηθευτή, εντός της προθεσμίας που θα οριστεί στη Σύμβαση.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες λειτουργίας των ΤΔΑ 
Κομοτηνής , Διδυμοτείχου και Ρεθύμνου για το έτος 2022 με δικαίωμα προαίρεσης για το έτος 2023.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης είναι #322.580,64# €, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, 
δαπανών, άνευ του Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στο ποσόν των #77.419,36# €, ήτοι συνολικά #400.000,00€#, 
(συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, δαπανών και Φ.Π.Α.), ενώ η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης μη 
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συνυπολογιζόμενου του δικαιώματος προαιρέσεως, είναι #200.000,00#€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. 
(προϋπολογισμός άνευ ΦΠΑ 161.290,32€/ πλέον Φ.Π.Α.38.709,68€).
Η εκτιμώμενη αξία δικαιώματος προαίρεσης - παράτασης διάρκειας της σύμβασης έως 12 μήνες - ανέρχεται 
στο ποσό των 200.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (προϋπολογισμός άνευ ΦΠΑ 161.290,32€/ πλέον 
Φ.Π.Α.38.709,68€).
Διευκρινίζεται ότι η προαναφερόμενη παράταση (προαίρεση) της Σύμβασης δεν περιλαμβάνει ρήτρα 
αναθεώρησης της τιμής.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12 969.97 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/01/2022
Λήξη: 31/12/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται στους όρους της διακήρυξης και του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς, με σχετική απόφασή της, την αρχική 
σύμβαση του έτους 2022 για ένα (1) επιπλέον έτος (από 01-01-2023 έως 31-12-2023), που θα αφορά σε 
προμήθεια υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Οι πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων και την τιμολόγηση αυτών 
(ακολουθεί ανάλυση, καθόσον πρόκειται για εκτέλεση τμηματικής σύμβασης). Η εξόφληση του τιμήματος θα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όπως υποδεικνύεται κάθε φορά από την Σχολή 
Αστυφυλάκων, ως Αναθέτουσα Αρχή (σύμφωνα και με διαταγές του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του 
Υπουργείου.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το συμβατικό αντικείμενο. 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 
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(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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, 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.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Όσον αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων, πρέπει να υποβληθούν οι 
κατάλληλες άδειες των υποψηφίων προμηθευτών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3054/2002).

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έτσι όπως διατυπώνονται στο 
Παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών της Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Διεύθυνση Προμηθειών.(επισυναπτόμενο pdf, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας διακήρυξης).
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Η τεχνική προσφορά πρέπει να συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από συμπληρωμένο Φύλλο 
Συμμόρφωσης, εφόσον αυτό απαιτείται από τις οικείες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος «Τεύχος 
Τεχνικών Προδιαγραφών - Απαιτήσεις» της Παρούσας Διακήρυξης.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Η προμήθεια θα είναι τμηματική και θα εξελίσσεται καθ' όλη τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου, ανάλογα 
με τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες διαμορφώνονται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα 
επικρατούν στα κατωτέρω Τ.Δ.Α. Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή το 
αργότερο έως πέντε (5) ημέρες από την ενημέρωση της Υπηρεσίας μας και την προηγούμενη προσκόμιση όλων 
των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 01/11/2021
Τοπική ώρα: 11:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 05/11/2021
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Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:
Ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr, α/α 139829

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ 196-198
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ / ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: Π.Ε.Ο. ΞΑΝΘΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Πόλη: Π.Ε.Ο. ΞΑΝΘΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Ταχ. κωδικός: 69100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: an.dimitriadis@astynomia.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2531057052
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.astynomia.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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 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 Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) κατά της 
σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 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.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
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Επίσημη επωνυμία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ / ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: Π.Ε.Ο. ΞΑΝΘΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Πόλη: Π.Ε.Ο. ΞΑΝΘΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Ταχ. κωδικός: 69100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: an.dimitriadis@astynomia.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2531057052
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.astynomia.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
30/09/2021

05/10/2021 S193
https://ted.europa.eu/TED

8 / 8

mailto:an.dimitriadis@astynomia.gr
www.astynomia.gr



		2021-10-06T12:49:39+0300
	KONSTANTINOS VLACHOS




