
 
  

          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
          Ελληνικό,  24-07-2020

   Αρ. Πρωτ.: 4767

ΘΕΜΑ : «Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού/υπ’ 
αριθμ’ πρωτ’ 4595/17-07-2020 (ΑΔΑ 9Ω64469ΗΓ0-15Η & ΚΗΜΔΣ 20PROC007047928) 
Διακήρυξης Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την ανάθεση ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής»                »

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΗ
 ΄Εχοντας υπ΄όψιν:
Τις διατάξεις:

    του π.δ. 455/1988 «Οργάνωση Υπηρεσιών Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας    
    «ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» (ΦΕΚ 209/Α/1988),
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “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” και του ν. 3614/2007 
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1,  

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

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
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 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

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

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” 
για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του 
π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»2, της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 
1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών 
αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 
4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» 
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα”, 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”, 

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 
ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

       Tο υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 925/ΥΟΔΔ/04-11-2019 «Απόφαση του Υφυπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ορισμός μελών Επιτροπής Διοίκησης “ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ”», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τα ΦΕΚ 1043/ΥΟΔΔ/09-12-2019 και 
1046/ΥΟΔΔ/09-12-2019 & (ΦΕΚ 155/ΥΟΔΔ/05-03-2020).       

       Του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/22-08-2011) αρθρ. 57, που αφορά την 
Συγχώνευση Νομικών         Προσώπων, σχετικά με την συγχώνευση των: ΕΑΚ 
Γλυφάδας, ΕΚΙΠ και Κλειστό Γυμναστήριο   Πειραιά «Π. Καπαγέρωφ» στο 
ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά       
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     Του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/23-02-2012) άρθρα 23 και 51, που αφορά την 
μεταβίβαση κατά             κυριότητα στον Δήμο Γλυφάδας του ΕΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

      Τις υπ’ αριθμ’ 4748/16-10-2018 (ΑΔΑ 9Π7Κ469ΗΓ0-ΒΒΣ) Απόφαση της 
<<Αναθέτουσας Αρχής>>  για τη Συγκρότηση: Επιτροπής  Ενστάσεων, Επιτροπής 
Διαγωνισμού, Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών και 
Παρακολούθησης & Παροχής Υπηρεσιών-Έργων. 

       Το υπ’ αριθμ’ πρωτ’ 2508/06-05-2020 υπηρεσιακό σημείωμα του τμήματος 

διοικητικού

      Το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ’ πρωτ’ 3860/25-06-20 (ΚΗΜΔΣ 

20REQ006936729)

      Την υπ’ αριθμ. 17/01-06-2020, θέμα 3.6 (ΑΔΑ 6ΥΔ4469ΗΓ0-ΙΝ7) απόφαση της  

συνεδρίασης της Ε.Δ.    της <<Αναθέτουσας  Αρχής>>

      Την υπ’ αριθμ’ 24/03-07-2020 θέμα 2.4 (ΑΔΑ ΩΩΦ4469ΗΓ0-Ν9Ε) απόφαση της 

συνεδρίασης της Ε.Δ της «Αναθέτουσας Αρχής»

       Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης α/α  138/13-07-2020 (ΑΔΑ 

6ΖΩ5469ΗΓ0-ΣΘΑ και ΚΗΜΔΣ REQ007017588) στο Βιβλίο Εγκρίσεων & 

Εντολών Πληρωμής του Φορέα

     Υπ’ αριθμ’ πρωτ’ 4595/17-07-2020 (ΑΔΑ 9Ω64469ΗΓ0-15Η & ΚΗΜΔΣ 

20PROC007047928) Διακήρυξης Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την 

ανάθεση ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος στις 

εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
         

 Ορίζουμε την 10η Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30πμ, ως νέα  
ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών, ενώπιον του αρμόδιου οργάνου (επιτροπή 
διαγωνισμού), για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση παροχής ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος  (πρόληψη-καταστολή θαλάσσιας 
ρύπανσης στις εγκαταστάσεις της «Αναθέτουσας Αρχής», ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ (Ν.Π.Δ.Δ.), ήτοι στο λιμένα ευθύνης του πρ. 
Εθνικού Κέντρου Ιστιοπλοίας Πειραιά (ΕΚΙΠ) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από 
την υπογραφή της σύμβασης, μετά από σχετική αξιολόγηση ως προς την πληρότητα των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, ποσού ανώτατης 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (αξία 4.032,256€ +  24% ΦΠΑ 967,75), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει 
χαμηλότερης τιμής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους, όπως 
περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
διακήρυξης.
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Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ’ πρωτ’ 4595/17-07-2020 (ΑΔΑ 9Ω64469ΗΓ0-
15Η & ΚΗΜΔΣ 20PROC007047928) Διακήρυξης Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού 
για την ανάθεση ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος στις 
εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

                                                                   ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
                                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
           

                                                             ΜΕΡΟΠΗ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί 

Στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
   www.eakn-agioskosmas.gov.gr 

http://www.eakn-agioskosmas.gov.gr/
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