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ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1 ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΑΞΗ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ (ΚΑΒΑΛΑΣ)».
CPV: 71313000-5 (Υπήρεσίες παροχής συμβουλων γία θεματα περίβαλλοντίκής μήχανίκής).
Δίαρκεία τής Συμβασής: Έως τήν ολοκλήρωσή τής Πραξής με τίτλο «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ (ΚΑΒΑΛΑΣ)».
Η συνολίκή προθεσμία γία τήν περαίωσή του αντίκείμενου τής συμβασής, ορίζεταί στο χρονο που θα
χρείαστεί γία τήν ολοκλήρωσή τής κατασκευής του εργου μεχρί καί τήν ορίστίκή παραλαβή του, τήν
προμήθεία εξοπλίσμου καί τή δοκίμαστίκή λείτουργία του εργου (ενδείκτίκή προθεσμία 35 μήνες).
II.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Παροχή Τεχνίκων Υπήρεσίων Τεχνίκου Συμβουλου κατα τή δίαρκεία υλοποίήσής τής Πραξής με τίτλο
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ (ΚΑΒΑΛΑΣ)».
II.3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
α) Συνολίκή: 325.529,24 € (χωρίς ΦΠΑ)
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARINA MALADAKI
Ημερομηνία: 2020.10.06 13:14:35 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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β) Ανα Κατήγορία Μελετής:
1.
2.
3.
4.

12.515,40 € γία μελέτή κατήγορίας 06 (Αρχίτεκτονίκές Μελέτες Κτίρίακών Έργων).
126.994,50 € γία μελέτή κατήγορίας 09 (Μήχανολογίκές καί Ηλεκτρολογίκές Μελέτες).
18.405,00 € γία μελέτή κατήγορίας 13 (Μελέτες Υδραυλίκών Έργων).
29.448,00 € γία μελέτή κατήγορίας 18 (Μελέτες Χήμίκής Μήχανίκής καί Χήμίκών
Εγκαταστάσεων).
5. 18.405,00 € γία μελέτή κατήγορίας 21 (Γεωτεχνίκές Μελέτες καί Έρευνες).
6. 77.301,00 € γία μελέτή κατήγορίας 27 (Περίβαλλοντίκές Μελέτες).
καί 42.460,34 € γία απρόβλεπτα δαπάνες.
II.4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κρίτήρίο αναθεσής τής συμβασής είναί ή πλεον συμφερουσα απο οίκονομίκή αποψή προσφορα βασεί
βελτίστής σχεσής ποίοτήτας – τίμής. Γία να προσδίορίστεί ή πλεον συμφερουσα απο οίκονομίκή αποψή
προσφορα βασεί βελτίστής σχεσής ποίοτήτας – τίμής, θα αξίολογήθουν οί Τεχνίκες καί Οίκονομίκες
προσφορες των προσφεροντων με βασή τα παρακατω κρίτήρία καί υποκρίτήρία, καθως καί τή σχετίκή
σταθμίσή τους.
•
•
•

Κρίτήρίο 1ο Τεχνίκής προσφορας σ1=0,35
Κρίτήρίο 2ο Τεχνίκής προσφορας σ2=0,25
Κρίτήρίο 3ο Τεχνίκής προσφορας σ3=0,40

Αναλυτίκοτερα, γία τα κρίτήρία αναθεσής καί κρίτήρία αξίολογήσής προσφορας, βλ. αρθρο 21 του
τευχους τής Δίακήρυξής.
II.5 ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η παροχή υπήρεσίων τεχνίκου συμβουλου εχεί ενταχθεί στον Άξονα Προτεραίοτήτας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π.
«Υποδομες Μεταφορων, Περίβαλλον καί Αείφορος Αναπτυξή» καί ως εκ τουτου ή θετίκή γνωμή τής ΕΥΔ
– ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή ή τεκμαίρομενή θετίκή γνωμή γία τή δίαδίκασία αναθεσής τής συμβασής αποτελεί ορο
γία τή χρήματοδοτήσή τής πραξής. Η συμβασή θα χρήματοδοτήθεί απο το Ταμείο Συνοχής, μεσω του
ΕΣΠΑ 2014-2020 (Κωδίκος Πραξής/MIS (ΟΠΣ) 5037440 (Κωδίκος Εναρίθμου) 2019ΣΕ27510105) &
Ιδίους Πορους τής ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. καί υποκείταί στίς νομίμες κρατήσείς, περίλαμβανομενής τής
κρατήσής υψους 0,07% υπερ των λείτουργίκων αναγκων τής Ενίαίας Ανεξαρτήτής Αρχής Δήμοσίων
Συμβασεων, συμφωνα με το αρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, καθως καί τής κρατήσής υψους 0,06%
υπερ των λείτουργίκων αναγκων τής Αρχής Εξετασής Προδίκαστίκων Προσφυγων, συμφωνα με το
αρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IΙI.1 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
IΙI.1.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οί απαίτήσείς γία το δίκαίωμα συμμετοχής στή δίαδίκασία αναφερονταί στο αρθρο 17 καί οί λογοί
αποκλείσμου στο αρθρο 18 του τευχους τής αναλυτίκής Δίακήρυξής.
Δίκαίωμα συμμετοχής εχουν φυσίκα ή νομίκα προσωπα, ή ενωσείς αυτων που δραστήρίοποίουνταί στήν
εκπονήσή μελετων των κατήγορίων που αναφερονταί στο αρθρο 12.1 τής Δίακήρυξής καί που είναί
εγκατεστήμενα σε:
α) κρατος-μελος τής Ένωσής,
β) κρατος-μελος του Ευρωπαίκου Οίκονομίκου Χωρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χωρες που εχουν υπογραψεί καί κυρωσεί τή ΣΔΣ, στο βαθμο που ή υπο αναθεσή δήμοσία
συμβασή καλυπτεταί απο τα Παραρτήματα 1, 2, 4 καί 5 καί τίς γενίκες σήμείωσείς του σχετίκου με τήν
Ένωσή Προσαρτήματος I τής ως ανω Συμφωνίας, καθως καί
δ) τρίτες χωρες που δεν εμπίπτουν στήν περίπτωσή γ΄ τής παρουσας παραγραφου καί εχουν συναψεί
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δίμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με τήν Ένωσή σε θεματα δίαδίκασίων αναθεσής δήμοσίων συμβασεων.
Οίκονομίκος φορεας συμμετεχεί είτε μεμονωμενα είτε ως μελος ενωσής. Οί ενωσείς οίκονομίκων
φορεων συμμετεχουν υπο τους ορους των παρ. 2, 3 καί 4 του αρθρου 19 καί των περίπτωσεων γ) καί δ)
τής παρ. 1 του αρθρου 77 του N. 4412/2016. Δεν απαίτείταί απο τίς εν λογω ενωσείς να περίβλήθουν
συγκεκρίμενή νομίκή μορφή γία τήν υποβολή προσφορας. Η ενωσή των φυσίκων ή νομίκων προσωπων
μπορεί να αφορα στήν ίδία ή σε δίαφορετίκες κατήγορίες μελετων.
Τα απαίτουμενα δίκαίολογήτίκα - αποδείκτίκα εγγραφα γία τή συμμετοχή στο δίαγωνίσμο αναφερονταί
στα αρθρα 20 καί 22 του τευχους τής Δίακήρυξής.
IΙI.1.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγυήσή συμμετοχής: Η εγγυήσή συμμετοχής στή δίαδίκασία του δίαγωνίσμου ανερχεταί σε 6.510 ευρω
(€).
Εγγυήσή καλής εκτελεσής: Η εγγυήσή καλής εκτελεσής που θα καταθεσεί ο αναδοχος γία τήν υπογραφή
τής συμβασής ανερχεταί σε 5% επί τής αξίας τής συμβασής.
IΙI.1.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Καθε προσφερων πρεπεί να δίαθετεί τήν τελευταία τρίετία (2017-2018-2019) μεσο ετήσίο κυκλο
εργασίων υψους τουλαχίστον αντίστοίχου του ποσου τής προεκτίμωμενής αμοίβής χωρίς Φ.Π.Α., ήτοί
325.529,24 €.
Σε περίπτωσή υποβολής προσφορας απο ενωσή οίκονομίκων φορεων γία τον υπολογίσμο του μεσου
ετήσίου κυκλου εργασίων θα λήφθεί υποψή το αθροίσμα των ετήσίων κυκλων εργασίων των μελων τής
ενωσής ή/καί κοίνοπραξίας
IΙI.1.4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Καθε προσφερων πρεπεί να δίαθετεί τα παρακατω:
(α)
• Γία κατήγορία μελετής 06 (Αρχίτεκτονίκες Μελετες Κτίρίακων Έργων), απαίτείταί τουλαχίστον
ενας μελετήτής 4ετους εμπείρίας.
• Γία κατήγορία μελετής 09 (Μήχανολογίκες καί Ηλεκτρολογίκες Μελετες), απαίτείταί
τουλαχίστον ενας μελετήτής 12ετους εμπείρίας, ενας μελετήτής 8ετους εμπείρίας καί δυο
μελετήτες 4ετους εμπείρίας ή τουλαχίστον ενας μελετήτής 12ετους εμπείρίας καί δυο μελετήτες
8ετους εμπείρίας.
• Γία κατήγορία μελετής 13 (Μελετες Υδραυλίκων Έργων), απαίτείταί τουλαχίστον ενας
μελετήτής 4ετους εμπείρίας.
• Γία κατήγορία μελετής 18 (Μελετες Χήμίκής Μήχανίκής καί Χήμίκων Εγκαταστασεων),
απαίτείταί τουλαχίστον ενας μελετήτής 8ετους εμπείρίας.
• Γία κατήγορία μελετής 21 (Γεωτεχνίκες Μελετες καί Έρευνες), απαίτείταί τουλαχίστον ενας
μελετήτής 4ετους εμπείρίας.
• Γία κατήγορία μελετής 27 (Περίβαλλοντίκες Μελετες), απαίτείταί τουλαχίστον ενας μελετήτής
8ετους εμπείρίας.
(β)
Καθε προσφερων, επίπλεον των ανωτερω, οφείλεί να δίαθετεί καί είδίκή τεχνίκή καί επαγγελματίκή
ίκανοτήτα κατα τα δίαλαμβανομενα στήν παρουσα παραγραφο. Η είδίκή τεχνίκή ίκανοτήτα
αποδείκνυεταί απο τήν εκπονήσή παρομοίων με τήν υπο αναθεσή συμβασεων, οί οποίες εκτελεσθήκαν
με δήμοσίες συμβασείς του υποψήφίου φυσίκου ή νομίκου προσωπου, κατα τήν τελευταία πενταετία.
Ως παρομοίες συμβασείς νοουνταί οί παρακατω:
Γία τίς κατήγορίες 09, 18 καί 27: Μία (1) τουλάχίστον ολοκλήρωμένή σύμβασή Παροχής Υπήρεσίών
Τεχνίκού Συμβούλου γία τήν υλοποίήσή έργου ΜΕΑ, συνολίκής δυναμίκότήτας μονάδας τουλάχίστον
40.000 tn/έτος.
Σήμείωσή: Οί ως ανω ζήτουμενες συμβασείς Παροχής Υπήρεσίων Τεχνίκου Συμβουλου θα
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περίλαμβανουν κατ’ ελαχίστον υπήρεσίες τεχνίκου συμβουλου κατα τή φασή κατασκευής – υλοποίήσής
του εργου καί δοκίμαστίκής λείτουργίας του. Συμβασείς παροχής υπήρεσίων Τεχνίκου Συμβουλου που
θα περίλαμβανουν μονο προήγουμενα σταδία, οπως π.χ. παροχή υπήρεσίων συμβουλου γία τήν
ωρίμανσή, γία τή δήμοπρατήσή, γία τήν υποβοήθήσή στή φασή του δίαγωνίσμου, δεν κρίνονταί απο
μονες τους επαρκείς, αν δεν περίλαμβανονταί σε αυτες υπήρεσίες τεχνίκου συμβουλου κατα τή φασή
κατασκευής – υλοποίήσής του εργου.
(γ)
Απο τή δίαθεσή του παρακατω εξείδίκευμενου προσωπίκου που θα περίλήφθεί αντίστοίχα καί στήν
«ομαδα παροχής υπήρεσίων» του Φακελου Τεχνίκής Προσφορας:
Ένα Δίπλωματουχο Μήχανίκο ΑΕΙ, με ρολο Συντονίστή τής Ομαδας Παροχής Υπήρεσίων, κατοχο ενος εκ
των καλουμενων απο τή δίακήρυξή μελετήτίκων πτυχίων, με 15ετή τουλαχίστον εμπείρία στή
Δίαχείρίσή Στερεων Αποβλήτων καί εμπείρία στο συντονίσμο δήμοσίων συμβασεων Παροχής Υπήρεσίων
Τεχνίκου Συμβουλου σε εργα ΧΥΤΑ/Υ καί ΜΕΑ.
IΙI.1.5 Πρότυπα δίασφάλίσής ποίότήτας καί πρότυπα περίβαλλοντίκής δίαχείρίσής
Ο υποψήφίος θα πρεπεί να δίαθετεί οργανωμενο συστήμα δίασφαλίσής ποίοτήτας καί οργανωμενο
συστήμα περίβαλλοντίκής δίαχείρίσής, πίστοποίήμενα απο αναγνωρίσμενο φορεα τής Ελλαδας ή του
εξωτερίκου, τα οποίο αποδείκνυονταί με υποβολή των εν λογω πίστοποίήτίκων που θα είναί σε ίσχυ.
Η ανωτερω απαίτήσή θα πρεπεί να καλυπτεταί, σε περίπτωσή ενωσής, αθροίστίκα απο τα μελή τής.
IΙI.2 ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Δεν τίθενταί αλλοί είδίκοί οροί στους οποίους υποκείταί ή εκτελεσή τής συμβασής. Η εκτελεσή τής
συμβασής υποκείταί στίς δίαταξείς του Ν. 4412/2016 «Δήμοσίες Συμβασείς Έργων, Προμήθείων καί
Υπήρεσίων (προσαρμογή στίς Οδήγίες 2014/24/ΕΕ καί 2014/25/ΕΕ)».
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο δίαγωνίσμος θα ανατεθεί με ανοίκτή δίαδίκασία του αρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μεσω τής
δίαδίκτυακής πυλής http://www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ καί κρίτήρίο αναθεσής τήν πλεον
συμφερουσα απο οίκονομίκή αποψή προσφορα βασεί βελτίστής σχεσής ποίοτήτας τίμής, με τα
ακολουθα κρίτήρία:
1. Βαθμολογία Τεχνίκής Προσφορας (σταθμίσή 75%).
2. Βαθμολογία Οίκονομίκής Προσφορας (σταθμίσή 25%).
IV.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.2.1 ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προσφερεταί ελευθερή, πλήρής, αμεσή καί δωρεαν ήλεκτρονίκή προσβασή στα εγγραφα τής συμβασής
στον είδίκο, δήμοσία προσβασίμο, χωρο «ήλεκτρονίκοί δίαγωνίσμοί» τής πυλής www.promitheus.gov.gr,
καθως καί στήν ίστοσελίδα τής αναθετουσας αρχής (www.diaamath.gr).
IV.2.2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Οί προσφορες υποβαλλονταί απο τους ενδίαφερομενους ήλεκτρονίκα, μεσω τής δίαδίκτυακής πυλής
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μεχρί τήν καταλήκτίκή ήμερομήνία καί ωρα, σε ήλεκτρονίκο
φακελο του υποσυστήματος.
Γία τή συμμετοχή στήν παρουσα δίαδίκασία οί ενδίαφερομενοί οίκονομίκοί φορείς απαίτείταί να
δίαθετουν ψήφίακή υπογραφή, χορήγουμενή απο πίστοποίήμενή αρχή παροχής ψήφίακής υπογραφής
καί να εγγραφουν στο ήλεκτρονίκο συστήμα (ΕΣΗΔΗΣ – Δίαδίκτυακή πυλή www.promitheus.gov.gr)
ακολουθωντας τή δίαδίκασία εγγραφής του αρθρου 5 παρ. 1.2 εως 1.4 τής Κοίνής Υπουργίκής Αποφασής
με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσείς τεχνίκων ζήτήματων που αφορουν τήν αναθεσή των
Δήμοσίων Συμβασεων εργων, μελετων καί παροχής τεχνίκων καί λοίπων συναφων επίστήμονίκων
υπήρεσίων με χρήσή των επίμερους εργαλείων καί δίαδίκασίων του Εθνίκου Συστήματος Ηλεκτρονίκων
Δήμοσίων Συμβασεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Εφοσον εχουν ζήτήθεί εγκαίρως, ήτοί εως τήν Πεμπτή 22-10-2020, ή αναθετουσα αρχή παρεχεί σε ολους
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τους προσφεροντες που συμμετεχουν στή δίαδίκασία συναψής συμβασής συμπλήρωματίκες
πλήροφορίες σχετίκα με τα εγγραφα τής συμβασής, το αργοτερο εως τήν Παρασκευή 30-10-2020.
Ως ήμερομήνία καί ωρα λήξής τής προθεσμίας υποβολής των προσφορων ορίζεταί ή 05-11-2020, ήμερα
Πεμπτή καί ωρα 10:00 π.μ.
Ως ήμερομήνία καί ωρα ήλεκτρονίκής αποσφραγίσής των προσφορων ορίζεταί ή 12-11-2020, ήμερα
Πεμπτή καί ωρα 10:00 π.μ.
IV.2.3 ΓΛΩΣΣΑ
Τα εντυπα των προσφορων πρεπεί να είναί συνταγμενα στήν ελλήνίκή γλωσσα.
IV.2.4 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Απαίτουμενος χρονος ίσχυος προσφορων τουλαχίστον 10 μήνες απο τήν ήμερα λήξής τής προθεσμίας
υποβολής προσφορων.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
V.1. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ενστασείς καί προσφυγες, κατατίθενταί ήλεκτρονίκα βασεί του τυποποίήμενου εντυπου καί μεσω τής
λείτουργίκοτήτας «Επίκοίνωνία» του υποσυστήματος προς τήν Αναθετουσα Αρχή. Απο τήν ίστοσελίδα
τής Αρχής Εξετασής Προδίκαστίκων Προσφυγων (http://www.aepp-procurement.gr) μπορουν επίσής
να λήφθουν σχετίκες πλήροφορίες.
Σε περίπτωσή προσφυγής κατα πραξής τής αναθετουσας αρχής, ή προθεσμία γία τήν ασκήσή τής
προδίκαστίκής προσφυγής είναί:
(α) δεκα (10) ήμερες απο τήν κοίνοποίήσή τής προσβαλλομενής πραξής στον ενδίαφερομενο οίκονομίκο
φορεα αν ή πραξή κοίνοποίήθήκε με ήλεκτρονίκα μεσα ή τήλεομοίοτυπία ή
(β) δεκαπεντε (15) ήμερες απο τήν κοίνοποίήσή τής προσβαλλομενής πραξής σε αυτον αν
χρήσίμοποίήθήκαν αλλα μεσα επίκοίνωνίας, αλλως
(γ) δεκα (10) ήμερες απο τήν πλήρή, πραγματίκή ή τεκμαίρομενή, γνωσή τής πραξής που βλαπτεί τα
συμφεροντα του ενδίαφερομενου οίκονομίκου φορεα.
Σε περίπτωσή παραλείψής, ή προθεσμία γία τήν ασκήσή τής προδίκαστίκής προσφυγής είναί δεκαπεντε
(15) ήμερες απο τήν επομενή τής συντελεσής τής προσβαλλομενής παραλείψής.
Η προδίκαστίκή προσφυγή, με βασή καί τα οσα προβλεπονταί στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεταί
ήλεκτρονίκα βασεί του τυποποίήμενου εντυπου καί μεσω τής λείτουργίκοτήτας «Επίκοίνωνία» του
υποσυστήματος προς τήν Αναθετουσα Αρχή, επίλεγοντας κατα περίπτωσή τήν ενδείξή «Προδίκαστίκή
Προσφυγή» καί επίσυναπτοντας το σχετίκο εγγραφο συμφωνα με τήν παρ. 3 του αρθρου 8 τής υπ’ αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Γία το παραδεκτο τής ασκήσής τής προδίκαστίκής προσφυγής κατατίθεταί παραβολο απο τον
προσφευγοντα υπερ του Δήμοσίου, κατα τα είδίκα ορίζομενα στο αρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το οποίο
επίστρεφεταί στον προσφευγοντα σε περίπτωσή ολίκής ή μερίκής αποδοχής τής προσφυγής του ή σε
περίπτωσή που πρίν τήν εκδοσή τής αποφασής τής ΑΕΠΠ επί τής προσφυγής, ή αναθετουσα αρχή
ανακαλεί τήν προσβαλλομενή πραξή ή προβαίνεί στήν οφείλομενή ενεργεία.
Η προθεσμία γία τήν ασκήσή τής προδίκαστίκής προσφυγής καί ή ασκήσή τής κωλυουν τή συναψή τής
συμβασής επί ποίνή ακυροτήτας, ή οποία δίαπίστωνεταί με αποφασή τής ΑΕΠΠ μετα απο ασκήσή
προσφυγής, συμφωνα με το αρθρο 368 του Ν. 4412/2016.
Κατα τα λοίπα, ή ασκήσή τής προδίκαστίκής προσφυγής δεν κωλυεί τήν προοδο τής δίαγωνίστίκής
δίαδίκασίας, εκτος αν ζήτήθουν προσωρίνα μετρα προστασίας κατα το αρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η αναθετουσα αρχή, μεσω τής λείτουργίας τής «Επίκοίνωνίας»:
α. Κοίνοποίεί τήν προδίκαστίκή προσφυγή σε καθε ενδίαφερομενο τρίτο συμφωνα με τα προβλεπομενα
στήν περ. α τής παρ. 1 του αρθρου 365 του Ν. 4412/2016 καί τήν περ. α’ τής παρ. 1 του αρθρου 9 του
Π.Δ. 39/2017.
β. Είδοποίεί, παρεχεί προσβασή στο συνολο των στοίχείων του δίαγωνίσμου καί δίαβίβαζεί στήν Αρχή
Εξετασής Προδίκαστίκων Προσφυγων (ΑΕΠΠ) τα προβλεπομενα στήν περ. β’ τής παρ. 1 του αρθρου 365
του Ν. 4412/2016, συμφωνα καί με τήν παρ. 1 του αρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.
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Η ΑΕΠΠ αποφαίνεταί αίτίολογήμενα επί τής βασίμοτήτας των προβαλλομενων πραγματίκων καί
νομίκων ίσχυρίσμων τής προσφυγής καί των ίσχυρίσμων τής αναθετουσας αρχής καί, σε περίπτωσή
παρεμβασής, των ίσχυρίσμων του παρεμβαίνοντος καί δεχεταί (εν ολω ή εν μερεί) ή απορρίπτεί τήν
προσφυγή με αποφασή τής, ή οποία εκδίδεταί μεσα σε αποκλείστίκή προθεσμία είκοσί (20) ήμερων απο
τήν ήμερα εξετασής τής προσφυγής.
Η ασκήσή τής προδίκαστίκής προσφυγής αποτελεί προυποθεσή γία τήν ασκήσή των ενδίκων
βοήθήματων τής αίτήσής αναστολής καί τής αίτήσής ακυρωσής του αρθρου 372 του Ν. 4412/2016 κατα
των εκτελεστων πραξεων ή παραλείψεων τής αναθετουσας αρχής.
Όποίος εχεί εννομο συμφερον μπορεί να ζήτήσεί τήν αναστολή τής εκτελεσής τής αποφασής τής ΑΕΠΠ
καί τήν ακυρωσή τής ενωπίον του αρμοδίου δίκαστήρίου. Δίκαίωμα ασκήσής των ίδίων ενδίκων
βοήθήματων εχεί καί ή αναθετουσα αρχή, αν ή ΑΕΠΠ κανεί δεκτή τήν προδίκαστίκή προσφυγή. Με τα
ενδίκα βοήθήματα τής αίτήσής αναστολής καί τής αίτήσής ακυρωσής λογίζονταί ως
συμπροσβαλλομενες με τήν αποφασή τής ΑΕΠΠ καί ολες οί συναφείς προς τήν ανωτερω αποφασή
πραξείς ή παραλείψείς τής αναθετουσας αρχής, εφοσον εχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντίστοίχως εως τή
συζήτήσή τής αίτήσής αναστολής ή τήν πρωτή συζήτήσή τής αίτήσής ακυρωσής.
Η ασκήσή τής αίτήσής αναστολής δεν εξαρταταί απο τήν προήγουμενή ασκήσή τής αίτήσής ακυρωσής.
Η αίτήσή αναστολής κατατίθεταί στο αρμοδίο δίκαστήρίο μεσα σε προθεσμία δεκα (10) ήμερων απο τήν
εκδοσή τής αποφασής επί τής προδίκαστίκής προσφυγής καί συζήτείταί το αργοτερο εντος τρίαντα (30)
ήμερων απο τήν καταθεσή τής. Γία τήν ασκήσή τής αίτήσεως αναστολής κατατίθεταί το προβλεπομενο
παραβολο, συμφωνα με τα είδίκοτερα ορίζομενα στο αρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
Η ασκήσή αίτήσής αναστολής κωλυεί τή συναψή τής συμβασής, εκτος εαν με τήν προσωρίνή δίαταγή ο
αρμοδίος δίκαστής αποφανθεί δίαφορετίκα.
V.2. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η παρουσα δήμοσίευεταί στον ελλήνίκο τυπο, συμφωνα με τήν περ. 40 τής παρ. 1 καί τήν παρ. 3 του
αρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Γία τή ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

Ο Προεδρος του Δ.Σ.
Εμμανουήλ Τσεπελής
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