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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:469518-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κομοτηνή: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής
2020/S 194-469518
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Ταχ. διεύθυνση: Νικολάου Πλαστήρα 6
Πόλη: Κομοτηνή
Κωδικός NUTS: EL513 Ροδόπη
Ταχ. κωδικός: 691 32
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Γεώργιος Βογιατζής
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@diaamath.gr
Τηλέφωνο: +30 2531081400
Φαξ: +30 2531081694
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.diaamath.gr
I.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.diaamath.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
Άλλο είδος: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α. - Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, για την Πράξη: «Κεντρική μονάδα επεξεργασίας μη επικίνδυνων αστικών
στερεών αποβλήτων Δυτικού Τομέα Π.Α.Μ.Θ. (Καβάλας)».

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
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71313000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής
II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Εργασίες με την υπογραφή της σύμβασης τού Τ.Σ.:
— εργασίες κατά τη φάση δημοπράτησης του έργου μέχρι και τη σύναψη σύμβασης με τον ανάδοχο κατασκευής
του έργου,
— εργασίες μετά από τη σύναψη της σύμβασης, και κατά τη φάση κατασκευής του έργου και δοκιμαστικής
λειτουργίας του,
— εργασίες κατά τη φάση δημοπράτησης της προμήθειας κινητού εξοπλισμού λειτουργίας της Μ.Ε.Α. Καβάλας,
— εργασίες μετά από την κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία του έργου.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 325 529.24 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL515 Θάσος, Καβάλα

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου έχουν σκοπό την υποβοήθηση τής ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., για την υλοποίηση
της Πράξης: «Κεντρική μονάδα επεξεργασίας μη επικίνδυνων αστικών στερεών αποβλήτων Δυτικού Τομέα
Π.Α.Μ.Θ. (Καβάλας)».
Ενέργειες του Τ.Σ. σε σχέση με το έργο, οι οποίες θα αναλύονται σε ενέργειες με την υπογραφή της σύμβασης
του Τ.Σ..
Ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου.
Ενέργειες μετά από τη σύναψη της σύμβασης με τον ανάδοχο, κατά τη φάση κατασκευής του έργου και κατά τη
διάρκεια τής δοκιμαστικής λειτουργίας.
Ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου προμήθειας κινητού
εξοπλισμού λειτουργίας της Μ.Ε.Α. Καβάλας.
Ενέργειες εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, που ο Τ.Σ. πρέπει να συντονίσει και να παρακολουθήσει.
Ενέργειες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις, που θέτει η εγκριτική απόφαση τού
φορέα χρηματοδότησης τού έργου.
Χρονοδιάγραμμα ενεργειών, ενδιάμεσων στόχων και αλληλεξαρτήσεις των διαφόρων βημάτων.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 325 529.24 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 35
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Έως την ολοκλήρωση της Πράξης: «Κεντρική μονάδα επεξεργασίας μη επικίνδυνων αστικών στερεών
αποβλήτων Δυτικού Τομέα Π.Α.Μ.Θ. (Καβάλας)».
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, ορίζεται στον χρόνο που θα χρειαστεί
για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου μέχρι την οριστική παραλαβή του, την προμήθεια εξοπλισμού
και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου (ενδεικτ. προθεσμ. 35 μην.).
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.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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:
Η Πράξη χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ.
2019ΣΕ27510105) και είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020», με κωδικό MIS 5037440. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο
Συνοχής.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 6 510,00 EUR, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 15.1) της διακήρυξης. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του
τεύχους Σ.Υ.. Η πληρωμή γίνεται σε EUR. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υπόκειται στις νόμιμες
κρατήσεις, όπως αναφέρεται στο άρθ. 12.1) της διακήρυξης.

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:
Όπως αναφέρει το άρθ. 19.1) της διακήρυξης:
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο
κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών, στην κατηγορία / κατηγορίες μελετών του άρθρου
12.1) της παρούσας. 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.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όπως αναφέρει το άρθ. 19.2) της διακήρυξης:
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει την τελευταία τριετία (2017 - 2018 - 2019), μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών
ύψους τουλάχιστον αντίστοιχου του ποσού της προεκτιμώμενης αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 325 529,24 EUR.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, για τον υπολογισμό του μέσου ετήσιου
κύκλου εργασιών, θα ληφθεί υπόψη το άθροισμα των ετησίων κύκλων εργασιών των μελών της ένωσης ή/και
κοινοπραξίας.

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

06/10/2020
S194
https://ted.europa.eu/TED

3/7

EE/S S194
06/10/2020
469518-2020-EL

20PROC007428010 2020-10-06
4/7

Όπως αναφέρει το άρθ. 19.3) της διακήρυξης:
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω:
(α)
— για κατηγορία μελέτης 06 (Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων): απαιτείται τουλάχιστον 1 μελετητής
4ετούς εμπειρίας,
— για κατηγορία μελέτης 09 (Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές μελέτες): απαιτείται τουλάχιστον 1 μελετητής
12ετούς εμπειρίας, 1 μελετητής 8ετούς εμπειρίας και 2 μελετητές 4ετούς εμπειρίας ή τουλάχιστον 1 μελετητής
12ετούς εμπειρίας και 2 μελετητές 8ετούς εμπειρίας,
— για κατηγορία μελέτης 13 (Μελέτες υδραυλικών έργων): απαιτείται τουλάχιστον 1 μελετητής 4ετούς εμπειρίας,
— για κατηγορία μελέτης 18 (Μελέτες χημικής μηχανικής και χημικών εγκαταστάσεων): απαιτείται τουλάχιστον 1
μελετητής 8ετούς εμπειρίας,
— για κατηγορία μελέτης 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες): απαιτείται τουλάχιστον 1 μελετητής 4ετούς
εμπειρίας,
— για κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες), απαιτείται τουλάχιστον 1 μελετητής 8ετούς εμπειρίας.
(β)
Επιπλέον των ανωτέρω, κάθε προσφέρων οφείλει να διαθέτει και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα,
κατά τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα παράγραφο. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την
εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση συμβάσεων, οι οποίες εκτελέσθηκαν με δημόσιες συμβάσεις του
υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά την τελευταία πενταετία. Ως παρόμοιες συμβάσεις, νοούνται οι
παρακάτω:
Για τις κατηγορίες 09, 18 και 27: Μία (1) τουλάχιστον ολοκληρωμένη σύμβαση παροχής υπηρεσιών τεχνικού
συμβούλου για την υλοποίηση έργου Μ.Ε.Α., συνολικής δυναμικότητας μονάδας τουλάχιστον 40.000 tn/έτος.
Σημείωση: Οι ως άνω ζητούμενες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου θα περιλαμβάνουν κατ’
ελάχιστον υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, κατά τη φάση κατασκευής - υλοποίησης του έργου και δοκιμαστικής
λειτουργίας του. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου που θα περιλαμβάνουν μόνο
προηγούμενα στάδια, όπως π.χ. παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμαση, για τη δημοπράτηση, για την
υποβοήθηση στη φάση του διαγωνισμού, δεν κρίνονται από μόνες τους επαρκείς, αν δεν περιλαμβάνονται σε
αυτές υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου κατά τη φάση κατασκευής - υλοποίησης του έργου.
(γ)
Από τη διάθεση του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού που θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην «ομάδα
παροχής υπηρεσιών» του φακέλου τεχνικής προσφοράς:
Ένας διπλωματούχος μηχανικός Α.Ε.Ι., με ρόλο συντονιστή της ομάδας παροχής υπηρεσιών, κάτοχος ενός
εκ των καλούμενων από τη διακήρυξη μελετητικών πτυχίων, με 15ετή τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση
στερεών αποβλήτων και εμπειρία στον συντονισμό δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών τεχνικού
συμβούλου σε έργα Χ.Υ.Τ.Α./Υ. και Μ.Ε.Α..
III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σύμφωνα με τη διακήρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
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IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4)

Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

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.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 05/11/2020
Τοπική ώρα: 10:00

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

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 12/11/2020
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
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Επίσημη επωνυμία: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Ταχ. διεύθυνση: Νικολάου Πλαστήρα 6
Πόλη: Κομοτηνή
Ταχ. κωδικός: 691 32
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@diaamath.gr
Τηλέφωνο: +30 2531081400
Φαξ: +30 2531081694
VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σύμφωνα με το άρθ. 6 της διακήρυξης:
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 τής αναθέτουσας αρχής, κατά
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της 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.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά,
βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την
αναθέτουσα αρχή, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α..
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν από
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την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται, στην περίπτωση που κατά τη διαδικασία σύναψης τής
παρούσας σύμβασης υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο τής διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:
α) κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017·
β) ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν.
4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών, από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα
(10) ημέρες πριν από τη συζήτηση τής προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα, μέσω της
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο κ.ά..
VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
01/10/2020
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