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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2021 

 

ΠΡΟΣ:  31 Μ/Κ ΤΑΞIΑΡΧΙΑ «ΚΑΜΙΑ» 

  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

 Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ Ι 
  Τηλεφ. 845-4226 

ΚΟΙΝ.:  Φ.604/10/39417 

  Σ.3240 

  Καβησός, 02 Δεκ 21 

              
ΘΕΜΑ: Συμβάσεις - Διαγωνισμοί [Προμήθεια Αδρανών Υλικών Λατομείου (ΠΤΠ 

150)]  
   

ΣXET.: α. Ν.4412/2016 περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/2016, τ. Α΄), όπως Τροποποιήθηκε 
και Ισχύει 

 β. Ν.4622/19 (Α’133) περί «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, 
Λειτουργία & Διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών 
Οργάνων & της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»  

 γ. Ν. 4700/2020 (Α’ 127) περί «Ενιαίου κειμένου Δικονομίας για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον 
προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή 
της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»  

 δ. Ν.4013/2011 περί «Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (ΦΕΚ 204/2011, τ. Α΄) 

 ε. Ν.4155/2013 περί «Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων & Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 120/2013, τ. Α΄) 

 στ. Ν.3861/10 περί «Ενίσχυσης της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική 
Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών 
και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα 
Διαύγεια) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/2010, τ. Α΄) 

 ζ. Π.Δ. 118/07 (Α’ 150) άρθρο 4 

 η. Υ.Α υπ’ αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) άρθρο 5 του Υπουργού 
Εσωτερικών 

 ι. Ν. 3548/2007 περί «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 68) 

 ια. Ν. 4601/2019  «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του 
νομοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο 
πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 44) 

 ιβ. Π.Δ 39/2017 περί «Κανονισμού Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών Ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών» (ΦΕΚ 64/2017, τ. Α΄ ) 

 ιγ. Υ.Α υπ’ αριθμ. 57654/23-5-2017 «Ρύθμιση Ειδικότερων Θεμάτων 
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Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίου Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1781/2017, τ. Β΄) 

 ιδ. Υ.Α υπ’ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής 
Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

 ιε. Υπ αριθμ. 60967/2020 Κ.Υ.Α. (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική 
Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του 
ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 ιστ. Υπ αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός 
Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των 
Δημοσίων Συμβάσεων». 

 ιζ. Ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και 
εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (Α’ 297) 

 ιη. Ν. 4635/2019  «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» 
(Α’167) 

 ιθ. Ν.4270/2014 περί «Αρχών Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
Εποπτείας - Δημόσιο Λογιστικό & Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/2014, τ Α΄), όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει   

 κ. Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 
145) 

 κα. Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Α’ 107) 
παρ. Ζ  

 κβ. Ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» 

 κγ. Ν. 4727/2020 (Α’ 184) περί «Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις» 

 κδ. ΠΔ 28/2015 περί «Κωδικοποίησης των Διατάξεων για την 
Πρόσβαση σε Δημόσια Έγγραφα και Στοιχεία» (ΦΕΚ 34/2015, τ. 
Α΄) 

 κε. Ν. 2859/2000 περί «Κύρωσης Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας» (Α’ 248) 

 κστ. Ν.2690/1999 περί «Κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45) 

 κζ. Ν. 2121/1993 (Α’ 25) περί «Πνευματικής Ιδιοκτησία, Συγγενικά 
Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
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προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119 

 κη. Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης 
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον 
για τον ΕΟΧ) OJ L 119 

 κθ. Ν.4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» 

 μ. Φ.589/94/600740/Σ.356/10 Σεπ 2021/ΓΕΕΘΑ/ΜΟΜΚΑ 

 μα. Φ.589/7/146829/Σ.9973/13 Σεπ 21/Δ΄ΣΣ/ΔΜΧ  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2021 
 

 1. Αφού λάβαμε υπόψη τα καθοριζόμενα στα (α) έως (μα) σχετικά: 
 

διακηρύσσουμε 
 
δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάδειξη προμηθευτή, για 
την προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου (ΠΤΠ 150), με σκοπό τη συντήρηση 
των δρομολογίων: 
 
  α. Παρέβριο δρομολόγιο Περιοχή ΔΙΔΥΜΑ, βόρεια του Χ. ΓΕΜΙΣΤΗ. 
 
  β. Δρομολόγιο από ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΗΠΩΝ έως ΕΦ ΠΕΤΑΛΟΥ. 
 
  γ. Δρομολόγιο από περιοχή ΑΜΜΟΥΔΙΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥ έως 
νοτιοανατολικά του Χ. ΠΟΡΟΥ. 
 
Η συνολική, εκτιμώμενη, προϋπολογισθείσα αξία, ανέρχεται στις εξήντα έξι 
χιλιάδες επτακόσια έντεκα ευρώ (66.711,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, 
για προμήθεια 2.689,96 τόνων αδρανούς υλικού. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που προσδιορίζεται 
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
 2. Η προμήθεια φέρει τον κωδικό 14212200-2 (Αδρανή υλικά) του κοινού 
λεξιλογίου δημοσίου συμβάσεων (CPV). 
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 3. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΕ 031 με 
κωδικό 2021ΕΠ03100000(Υποέργο 7), με φορέα χρηματοδότησης την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
 
 4. Η παρούσα προμήθεια δεν είναι διαιρετή κατά κατηγορία και προϊόν και 
υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή 
και δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
 
 5. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 40 ημέρες με δικαίωμα 
παράτασης, υπό προϋποθέσεις που αναλύονται στη διακήρυξη. 
 
 6. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών 
προσφορών θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την Τετάρτη 
29 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00. 
 
 7. Οι όροι του διαγωνισμού έχουν όπως στο Παράρτημα «Α» της 
παρούσης, και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Το πλήρες σώμα της 
διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (μορφότυπος 
pdf) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 
 8. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση 
και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 
 9. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 21 
Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση της υπόψη 
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ, με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης. Λοιπές λεπτομέρειες σχετικές με τη διαδικασία του 
διαγωνισμού, θα γνωστοποιούνται αυτόματα μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 
 
 10. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, από το αρμόδιο, 
πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο (επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα «Α», 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά, των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
 
 11. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή, µόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 
δηλαδή από αυτούς που χορηγήθηκαν σχετικά διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά 
στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω Η 
προσφυγή στην διαδικασία του άρθρου 32 και 32Α του ανωτέρω νόμου, γίνεται 
σύμφωνα και με το άρθρο 96 του Ν.4368/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
57 του Ν.4686/2020 και ισχύει, για λόγους κατεπείγουσας και απρόβλεπτης 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ανάγκης (μεταναστευτικές - προσφυγικές ροές), λαμβανομένων υπόψη και λόγων 
εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης. Η Ταξιαρχία ως αναθέτουσα αρχή, θα 
απαντήσει σε ερωτήματα - αιτήματα που θα υποβληθούν µόνο με την 
παραπάνω διαδικασία. 
 
 12. Στοιχεία επικοινωνίας - επαφής: Ταγματάρχης (ΠΖ) Κων/νος 
Μητρούλης, Τμηματάρχης 31 Μ/Κ ΤΑΞ/4ο ΕΓ/Ι, τηλ.: 25550 84226, e-mail: 
31mktax@gmail.com. 
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