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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463264-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου
2020/S 192-463264

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Ταχ. διεύθυνση: Στρωμνίτσης 53
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL52 Κεντρική Μακεδονία
Ταχ. κωδικός: 542 48
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Άννα Μπέλτσου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dte@pkm.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2313331159
Φαξ:  +30 2313331115
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.pkm.gov.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.promitheus.gov.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

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
«Συντήρηση πρασίνου - κοπή και απομάκρυνση κάθε είδους βλάστησης, για τις ανάγκες βελτίωσης τής οδικής 
ασφάλειας στο Ε.Ο. αρμοδιότητας τής Δ.Τ.Ε. - Π.Κ.Μ. (τμήμα 2)».

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
77310000 Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Το αντικείμενο της σύμβασης της υπηρεσίας αφορά στη συντήρηση πρασίνου και εκτελείται σε όλο το μήκος 
των ερεισμάτων, των πρανών και των νησίδων (κεντρικές νησίδες ή παράπλευρες νησίδες, όπου υπάρχουν) 
των Ε.Ο., των ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων τους (μετά των κλάδων, το σύνολο των νησίδων τους και των 
επιφανειών που περικλείονται από τους κλάδους), καθώς και στο σύνολο τού παράπλευρου οδικού δικτύου τους 
όπου υπάρχει στα οδικά τμήματα, όπως αυτά παρατίθενται στο 1.3) της διακήρυξης.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 419 354.84 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
77312000 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα
77312100 Υπηρεσίες εξόντωσης ζιζανίων
77341000 Κλάδεμα δένδρων
77342000 Κλάδεμα θάμνων
77211400 Υπηρεσίες κοπής δένδρων
77211500 Υπηρεσίες φροντίδας δένδρων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL52 Κεντρική Μακεδονία

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το αντικείμενο της σύμβασης της υπηρεσίας αφορά στη συντήρηση πρασίνου και εκτελείται σε όλο το μήκος 
των ερεισμάτων, των πρανών και των νησίδων (κεντρικές νησίδες ή παράπλευρες νησίδες, όπου υπάρχουν) 
των Ε.Ο., των ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων τους (μετά των κλάδων, το σύνολο των νησίδων τους και των 
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επιφανειών που περικλείονται από τους κλάδους), καθώς και στο σύνολο τού παράπλευρου οδικού δικτύου τους 
όπου υπάρχει, στα οδικά τμήματα:
1) εσωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης, από τον κυκλικό κόμβο οδού Μαιάνδρου 
(συμπεριλαμβανομένου) μέχρι και τον κυκλικό κόμβο Ευκαρπίας (συμπεριλαμβανομένου), μόνο για τη 
συντήρηση των νέων φυτών·
2) Νέα Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, από χ.θ. 18+850 Α.Κ. Ν. Ρυσίου (μη συμπεριλαμβανομένου 
του ανισόπεδου κόμβου Ν. Ρυσίου) μέχρι τη χ.θ. 61+700 Α.Κ. Σιθωνίας / Κασσανδρείας·
3) επαρχιακή οδός Μουδανιών - κύκλωμα Κασσάνδρας, στο τμήμα από τη χ.θ. 61+700 Α.Κ. Σιθωνίας / 
Κασσανδρείας - μέχρι τη χ.θ. 23+650 Κ.Κ. Κασσανδρείας·
4) οδικό τμήμα από αεροδρόμιο «Μακεδονία» (γέφυρα Ανθεμούντα) έως Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών 
Α.Κ. Προφ. Ηλία·
5) Εθνική Οδός υπ' αριθμ. 2 Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, το τμήμα από τη χ.θ.3+500 (γέφυρα Δενδροποτάμου επί 
της οδού Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη) μέχρι τη χ.θ. 52+900 ΙΚ Μελισσίου·
6) Εθνική Οδός υπ' αριθμ. 2 Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, το τμήμα Παρακάμψη Πελαίας Χώρας από τη χ.θ. 0+000 
(33+800 Π.Ε.Ο. Εδέσσης) μέχρι τη χ.θ. 43+500 Π.Ε.Ο. Εδέσσης), συμπεριλαμβανομένου ισόπεδου κόμβου 
Παραλίμνης·
7) Εθνική Οδός υπ’ αριθμ. 16 Θεσσαλονίκης - Αρναίας, από όρια Ν. Χαλκιδικής χ.θ.32+000 - Άγ. Πρόδρομος - 
Αρναία - Παλαιοχώρι στη χ.θ. 77+900·
8) Εθνική Οδός υπ’αριθμ. 16 Θεσσαλονίκης - Αρναίας: Παράκαμψη Αρναίας, νέο από χ.θ. 0+000 έως 5+000 
διασταύρωση με την Ε.Ο. Αρναίας - Παλαιοχώρι και από 0+000 έως 2+954 συνδετήριας οδού Μ. Παναγιά.
Όπως περιγράφονται αναλυτικότερα στους πίνακες (Παράρτημα VII) και για τους οποίους έχει αρμοδιότητα 
συντήρησης η Δ.Τ.Ε. - Π.Κ.Μ., και αναλυτικότερα αφορά:
— στη συντήρηση χώρων πρασίνου οδικών αξόνων,
— στη συντήρηση των υφισταμένων μεγάλων φυτών (κλάδευση δένδρων και θάμνων), προκειμένου να 
αναπτύσσονται σωστά, να διατηρηθεί η υγεία και η ζωτικότητά τους, να ρυθμιστεί το σχήμα τους και το μέγεθος, 
καθώς και την κοπή και απομάκρυνση κάθε είδους βλάστησης, που είναι ζιζάνιο και ανταγωνίζεται τα φυτά,
— στη συντήρηση χώρων νέων φυτών,
— στη συντήρηση πρασίνου, για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, με την κοπή ή κλάδευση 
και απομάκρυνσης οποιουδήποτε φυτικού είδους φυτεμένου (δένδρα, θάμνοι) ή αυτοφυούς (ζιζάνια, βάτα, 
αείλανθοι, καλάμια, συκιές, ακακίες κ.λπ.), ανεξαρτήτως μεγέθους και ύψους, ώστε να έχουν κατά τη διάρκεια 
της σύμβασης ελεγχόμενο σχήμα και μορφή, που να μην προκαλούν προβλήματα στην ασφαλή χρήση των 
οδικών αξόνων,
— στην κλάδευση ή την κοπή δένδρων, για τη διατήρηση της ασφάλειας της κυκλοφορίας,
— στη συλλογή όλων των σκουπιδιών από όλες τις επιφάνειες των όλων των παραπάνω αναφερομένων οδικών 
τμημάτων.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Δικαιώματα παράτασης χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου. Προβλέπεται ανάλογα με τις αυξομειώσεις 
των ποσοτήτων, όπως αυτές θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή δύναται μονομερώς, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, να ασκήσει ή όχι δικαίωμα 
προαίρεσης παράτασης, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες. Το δικαίωμα αυτό αφορά αναλυτικά στα 
άρθρα και τις ποσότητες.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Δικαιώματα προαίρεσης
α) δικαίωμα της προαίρεσης χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου
Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα της προαίρεσης χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, ήτοι 
δικαιούται να ζητήσει μονομερώς από τον ανάδοχο την αυξομείωση των παρεχόμενων απ’ αυτόν υπηρεσιών, 
εφόσον κριθεί απαραίτητο, με τους περιορισμούς και κατά τους όρους του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, 
με σκοπό την αντιμετώπιση αναγκών, που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, η 
αποπληρωμή των οποίων δεν θα απαιτεί υπέρβαση της συνολικής αρχικής δαπάνης. Η εφαρμογή του εν 
λόγω δικαιώματος προαίρεσης προϋποθέτει τη μη ουσιώδη μεταβολή της σύμβασης (§ 4 του άρθρου 132 του 
Ν.4412/2016) και τη διατήρηση σε ισοζύγιο του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ήτοι την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού με ανάλωση της δαπάνης των συμβατικών κονδυλίων, των οποίων οι ποσότητες θα 
διαπιστωθεί ότι πλεονάζουν στον προϋπολογισμό και κατά την εφαρμογή τους, τούτες προκύπτουν επί έλαττον 
ή και μηδενίζονται, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, σε ό,τι αφορά στη συνολική επί έλαττον δαπάνη 
που θα δύναται να αναλωθεί, σε σχέση με την αρχική προϋπολογισθείσα δαπάνη του τμήματος.
Ο χρόνος ενεργοποίησης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής της προαίρεσης είναι για εκείνη του προηγούμενου 
εδαφίου, κατ’ ελάχιστον οι 6 μήνες μετά από την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης·
β) δικαίωμα της προαίρεσης με αύξηση αύξησης του οικονομικού αντικειμένου
Η αναθέτουσα αρχή δύναται μονομερώς, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, να ασκήσει ή όχι δικαίωμα 
προαίρεσης αύξησης του οικονομικού αντικείμενου, για τη συντήρηση των φυτών στο οδικό τμήμα (1) της 
Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, που έχουν εγκατασταθεί από την Ε.Ο.Α.Ε. και εφόσον 
παραδοθούν στην Υπηρεσία μας για συντήρηση, λόγω αρμοδιότητας, εντός της διάρκειας εκτέλεσης της 
σύμβασης.
Το δικαίωμα αυτό αφορά αναλυτικά στο άρθρο 7.1) και τις ποσότητες που περιγράφονται στο Παράρτημα 
IΙΙ (προϋπολογισμός). Η εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης στο ποσό των 176 328,00 EUR 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 142 200,00 EUR, ΦΠΑ: 34 128,00 EUR)·
γ) επισημαίνεται, επίσης, ότι κατά την κατακύρωση της παρούσας σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή σε εφαρμογή 
της παραγρ. 1 του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, δεν προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης προς 
ανάθεση μεγαλύτερης ή μικρότερης ποσότητας των επιμέρους κονδυλίων του προϋπολογισμού.

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: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
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III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τής σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού, 
για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους 
καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση τού συγκεκριμένου 
επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά 
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η εγγραφή τους, για την υπό ανάθεση 
υπηρεσία.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

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:
Όπως παρατίθενται στο κεφ. 4 της διακήρυξης.

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

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
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IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 05/11/2020
Τοπική ώρα: 15:00

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
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 06/09/2021

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
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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 
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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.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά από την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
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 κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το 
οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
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 άρθρο 19 παρ. 1.1) και το 
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του 
ή σε περίπτωση που, πριν από 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 τής Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη τής σύμβασης, 
εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
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.
Περαιτέρω ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3.4) «Προδικαστικές προσφυγές - προσωρινή δικαστική 
προστασία» της διακήρυξης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
29/09/2020
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