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Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
Πόλη: ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Ταχ. κωδικός: 69133
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: f.antoniadou@komotini.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2531350329
Φαξ:  +30 2531350330
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.komotini.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.komotini.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
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΡΩΗΝ Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71410000 Υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
εκπόνηση του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ βάσει του Νέου 
Χωροταξικού Νόμου 4447/2016 «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», στα όρια του 
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Καλλικρατικού Δήμου Κομοτηνής όπως αυτά καθορίστηκαν με το Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:
Σύνταξη χωροταξικής μελέτης Τ.Χ.Σ. βάσει των όσων ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 27016/6-6-2017 
(ΦΕΚ 1975Β΄/7-6-2017) και στο Παράρτημα αυτής.
Σύνταξη Ειδικής Μελέτης Εκτίμησης Γεωλογικών Κινδύνων και Γεωλογικής Καταλληλότητας Οικιστικών 
Περιοχών βάσει των βάσει των όσων ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση ΟΙΚ.37691/2007 (ΦΕΚ 
1902Β΄/14-9-2007).
Σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αξιολόγηση του 
προτεινόμενου Σχεδίου βάσει των όσων ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 107017/2006.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 017 679.06 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90712100 Σχεδιασμός αστικής περιβαλλοντικής ανάπτυξης
71351910 Υπηρεσίες γεωλογίας

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη / Rodopi
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
KOMOTHNH

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η εκπόνηση του Τ.Χ.Σ. περιλαμβάνει τις παρακάτω μελετητικές εργασίες:
- την Κύρια Μελέτη του ΤΧΣ, που διαρθρώνεται στις εξής φάσεις και στάδια:
Α’ Φάση ΤΧΣ: Διάγνωση δυνατοτήτων και προβλημάτων χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης. Η Α’ Φάση 
εκπονείται σε ένα στάδιο.
Β’ Φάση ΤΧΣ: Συνθετική αξιολόγηση των χωρικών, γεωλογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων και διατύπωση 
εναλλακτικών σεναρίων χωρικής ανάπτυξης. Η Β’ Φάση εκπονείται επίσης σε ένα στάδιο.
Γ’ Φάση ΤΧΣ: Πρόταση χωρικής οργάνωσης, χρήσεων γης και δόμησης. Η Γ’ Φάση εκπονείται σε δύο Στάδια: 
α) Γ1 Στάδιο που αφορά το σύνολο του περιεχομένου της Γ’ Φάσης και τις διαδικασίες διαβούλευσης που 
ταυτίζονται με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία περί ΣΜΠΕ και γίνονται από κοινού με αυτές της ΣΜΠΕ, και 
β) Γ2 Στάδιο που αφορά την προσαρμογή της μελέτης μετά τη γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ και τη διαβίβαση 
στο Δήμο των σχετικών κατευθύνσεων από το ΥΠΕΝ.
Μετά και την ολοκλήρωση της Γ’ Φάσης, ακολουθούν οι διαδικασίες έκδοσης του Π.Δ. έγκρισης του ΤΧΣ.
Στη μελέτη του ΤΧΣ περιέχονται χάρτες και πίνακες των οποίων οι κλίμακες και το αναλυτικό περιεχόμενο αυτών 
περιγράφονται στην Υ.Α. 27016/2017 (ΦΕΚ Β’ 1975/07-06-2017) «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών 
Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ) του ν. 4447/2016» (ΦΕΚ Α΄ 241) και στο Παράρτημα αυτής.
- την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των προτεινόμενων, από την κύρια μελέτη 
ΤΧΣ, χωρικών ρυθμίσεων, η οποία εκπονείται με βάση τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ 1225 
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Β'/2006) και εγκρίνεται με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα που θα εγκριθεί και το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο. Η ΣΜΠΕ 
διαρθρώνεται στις εξής φάσεις:
Α’ Φάση ΣΜΠΕ, που αφορά την «ανάλυση κατάστασης φυσικού περιβάλλοντος, πιέσεις, ρύπανση», και 
εκπονείται σε ένα στάδιο και παράλληλα με την Α’ Φάση της κύριας μελέτης ΤΧΣ.
Β’ Φάση ΣΜΠΕ, που αφορά την «στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση των εναλλακτικών σεναρίων», και 
εκπονείται σε ένα στάδιο και παράλληλα με την Β’ Φάση της κύριας μελέτης ΤΧΣ.
Οριστική Φάση ΣΜΠΕ (σύνολο μελέτης ως ΚΥΑ), που αφορά την «Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και 
περιβαλλοντικούς όρους επί της Πρότασης του ΤΧΣ» καθώς και τις διαδικασίες διαβούλευσης από κοινού με την 
κύρια μελέτη ΤΧΣ, εκπονείται σε ένα στάδιο και παράλληλα με το Γ1 Στάδιο της κύριας μελέτης ΤΧΣ.
- την Ειδική Μελέτη Εκτίμησης Γεωλογικών Κινδύνων και Γεωλογικής Καταλληλότητας Οικιστικών Περιοχών, ως 
υποστηρικτική της κύριας μελέτης ΤΧΣ, η οποία εκπονείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Υ.Α. 37691/2007 
(ΦΕΚ 1902 Β’/2007) για τις περιοχές του Δήμου που δεν καλύπτονται από τυχόν υπάρχουσες μελέτες ΓΠΣ/
ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/1997, καθώς και τις νέες προς πολεοδόμηση περιοχές μέσω του ΤΧΣ. Η εκτιμώμενη αξία 
της σύμβασης ανέρχεται σε 1.017.679,06 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των 
παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
1. 361.520,58€ για μελέτη κατηγορίας 1 – Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες
2. 361.520,58€ για μελέτη κατηγορίας 2 –Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες
3. 97.608,88€ για μελέτη κατηγορίας 20 – Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές
4. 62.079.67€ για μελέτη κατηγορίας 27 – Περιβαλλοντικές Μελέτες
5. 1.104,30€ για μελέτη κατηγορίας 13 – Μελέτες Υδραυλικών Έργων
6. 1.104,30€ για μελέτη κατηγορίας 16 – Μελέτες Τοπογραφίας
και 132.740,75€ για απρόβλεπτες δαπάνες

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση 
μελέτης + ο βαθμός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασμού του αντικειμένου της μελέτης με εντοπισμό 
των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνηση της μελέτης και η επισήμανση 
προβλημάτων κατά τη σύνταξη της μελέτης / Στάθμιση: 35
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης από 
δραστηριότητες που παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας + Ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών 
για την παραγωγή της μελέτης, περιλαμβανομένων και των ενεργειών του συντονιστή + Η τεκμηρίωση της 
δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος, σε συνδυασμό με τη 
στελέχωση της ομάδας μελέτης με το επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό και τα παρεχόμενα στοιχεία από 
τα οποία διασφαλίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους , για να 
εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων της αμάδας και η επάρκεια 
της προτεινόμενης ομάδας μελέτης σε σχέση με την δομή του οργανογράμματος + ο βαθμός συνοχής της 
προτεινόμενης ομάδας μελέτης, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις συνεργασίας (μόνιμες ή περιστασιακές) 
των στελεχών της ομάδας με τους υποψηφίους και την έκταση προηγούμενων συνεργασιών μεταξύ των 
συμπραττόντων μελών της ομάδας / Στάθμιση: 35
Τιμή - Στάθμιση: UΤΠ * 85% + UΟΠ * 15%

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 017 679.06 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
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Περιγραφή παρατάσεων:
Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση 
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με 
πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν 
οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του 
καθαρού χρόνου.

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: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5021789, ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: "ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ" 
που έχει ενταχθεί στον Ά.Π. 02 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης 
επιχειρήσεων και ατόμων» του Ε.Π. Ανατολική Μακεδονία Θράκη με κωδικό Π.Δ.Ε. 2018ΕΠ03110029. Η πράξη 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

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:
που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών Μελετών στις κατηγορίες μελετών 
των εξής κατηγοριών: {01} – (Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες), {02} – (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές 
Μελέτες), {13} – (Μελέτες Υδραυλικών Έργων), {16} – (Μελέτες Τοπογραφίας), {20} – (Μελέτες και Έρευνες 
Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές) και {27} – (Περιβαλλοντικές Μελέτες). Οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών 
για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:
- στην κατηγορία μελέτης (01) – «Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες» → πτυχίο Γ’ τάξης και άνω,
- στην κατηγορία μελέτης (2) – «Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες» → πτυχίο Γ’ τάξης και άνω
- στην κατηγορία μελέτης (13) – «Μελέτες Υδραυλικών Έργων» → πτυχίο Α’ τάξης και άνω
- στην κατηγορία μελέτης (16) – «Μελέτες Τοπογραφίας» → πτυχίο Α’ τάξης και άνω
- στην κατηγορία μελέτης (20) – «Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές» → πτυχίο 
Γ’ τάξης και άνω
- στην κατηγορία μελέτης (27) – «Περιβαλλοντικές Μελέτες» → πτυχίο Β’ τάξης και άνω
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
εκπόνηση μελετών των εξής κατηγοριών: {01} – (Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες), {02} – (Πολεοδομικές 
και Ρυμοτομικές Μελέτες), {13} – (Μελέτες Υδραυλικών Έργων), {16} – (Μελέτες Τοπογραφίας), {20} – (Μελέτες 
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και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές) και {27} – (Περιβαλλοντικές Μελέτες)σε: α) σε κράτος-
μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε 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 δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 
σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016 . Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών 
προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στο ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ στα εξής 
άρθρα:
Άρθρο 2: Εκτέλεση της Σύμβασης
Άρθρο 3: Προσωπικό του Αναδόχου
Άρθρο 4: Αμοιβή - Κρατήσεις
Άρθρο 5: Εγγυήσεις
Άρθρο 6: Ποινικές ρήτρες
Άρθρο 7: Ευθύνη του Αναδόχου
Άρθρο 8: Γενικά καθήκοντα, Ευθύνες και Υποχρεώσεις του Συμβούλου
Άρθρο 9: Υποχρεώσεις του Εργοδότη
Άρθρο 10: Έγκριση Μελέτης – Παραλαβή του Αντικείμενου της Σύμβασης
Άρθρο 11: Αποζημίωση του Αναδόχου λόγω Υπερημερίας του Εργοδότη χωρίς Λύση της Σύμβασης
Άρθρο 12: Διαφορές - Διαφωνίες - Ανωτέρα βία
Άρθρο 13: Έκπτωση Αναδόχου – Διάλυση Σύμβασης
Άρθρο 14: Διάλυση Σύμβασης
Άρθρο 15: Διοικητική και Δικαστική Επίλυση Διαφορών
Άρθρο 16: Ματαίωση της Διάλυσης
Άρθρο 17: Αποζημίωση Αναδόχου σε Περίπτωση Διάλυσης της Σύμβασης
Άρθρο 18: Υποκατάσταση Αναδόχου
Άρθρο 19: Ισχύουσα Νομοθεσία
Άρθρο 20: Γλώσσα Επικοινωνίας
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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: 06/09/2021
Τοπική ώρα: 13:00

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: 10/09/2021
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την αποσφράγιση των προσφορών, αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 99 του ν.4412/2016.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ

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, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php
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Όπως προβλέπεται στους όρους των τευχών της διακήρυξης, Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/
Α΄/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄/2019), Το π.δ. 38/2017 (Α’ 63) 
«Κανονισμός Λειτουργίας ΑΕΠΠ», το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», 
το π.δ. 57/2017 (Α΄ 88) «Οργανισμός της ΑΕΠΠ» και το π.δ. 58/2017 (Α΄ 88) «Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής 
Διαχείρισης ΑΕΠΠ» και Τον ενημερωτικό οδηγό για τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Α.Ε.Π.Π.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
Πόλη: ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Ταχ. κωδικός: 69133
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: f.antoniadou@komotini.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2531350329
Φαξ:  +30 2531350330
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.komotini.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
15/07/2021

mailto:f.antoniadou@komotini.gr
www.komotini.gr

