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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146117-2018:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης οδών
2018/S 066-146117

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

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

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Στρωμνίτσης 53
Θεσσαλονίκη
542 48
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Προϊστάμενος
Τηλέφωνο:  +30 2313331111
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dte@pkm.gov.gr 
Φαξ:  +30 2313331115
Κωδικός NUTS: EL52
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.pkm.gov.gr

I.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
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:
«Στοιχειώδης συντήρηση στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα Π.Α.Θ.Ε., εντός των διοικητικών ορίων της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45233141

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

mailto:dte@pkm.gov.gr
www.pkm.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Με το παρόν έργο, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευής ή βελτίωσης υφισταμένων
οδοστρωμάτων, εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού σήμανσης - ασφάλειας της οδού, εργασίες συντήρησης
οδικού ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου, επί τμημάτων του παράπλευρου δικτύου του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.
εντός των ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα, στις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας,
Θεσσαλονίκης και Κιλκίς.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 612 903.23 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
45233141

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL52
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Οι εργασίες θα εκτελεστούν επί των τμημάτων του παράπλευρου δικτύου του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. εντός
των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πιερίας, Θεσσαλονίκης και Κιλκίς.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το αντικείμενο της σύμβασης, περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών αναγκαίων για τη συντήρηση των οδών, με
σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας. Οι εργασίες διακρίνονται στις εξής ομάδες:
— χωματουργικές εργασίες: καθαρισμός οδοστρώματος, ερεισμάτων και τάφρων, καθαρισμός φρεατίων και
αγωγών, άρση καταπτώσεων και αποξήλωση ασφαλτικού οδοστρώματος,
— τεχνικά έργα: κατασκευή δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, υπογείων δικτύων αποχέτευσης,
αποκατάσταση αρμών συστολής - διαστολής γεφυρών,
— οδοστρωσία: κατασκευή στρώσεων υπόβασης, βάσης και ερεισμάτων,
— ασφαλτικές εργασίες: επούλωση λάκκων, σφράγιση μεμονωμένων ρωγμών ασφαλτικού οδοστρώματος,
απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, συγκολλητική επάλειψη και εργασίες κατασκευής ασφαλτικών στρώσεων,
— σήμανση - ασφάλεια: αντικατάσταση - αναβάθμιση στηθαίων ασφάλειας, τοποθέτηση - αντικατάσταση
πληροφοριακών πινακίδων και λοιπών πινακίδων σήμανσης (κινδύνου και ρυθμιστικές), διαγράμμιση
οδοστρώματος, τοποθέτηση οριοδεικτών και κιγκλιδωμάτων γεφυρών,
— εργασίες οδοφωτισμού: αποκατάσταση βλαβών, αντικατάσταση-τοποθέτηση χαλύβδινων ιστών
οδοφωτισμού, φωτιστικών σωμάτων, καθώς επίσης εργασίες συντήρησης - αναβάθμισης των δικτύων,
— εργασίες πρασίνου: κοπή - εκρίζωση - ανανέωση κόμης δέντρων, κοπή αυτοφυούς βλάστησης και
καθαρισμός νησίδων - ερεισμάτων οδών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 612 903.23 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων - καιρικών συνθηκών και όπως ορίζεται στο άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

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:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

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:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην
κατηγορία Οδοποιίας και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης·
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)·
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ) της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ.
1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
Όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί
φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής
τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία/-ίες έργου του άρθρου 21 της διακήρυξης.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:
I) Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, καλύπτεται:
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α) είτε από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ.3 του Ν.4412/2016 για έργα
Οδοποιίας (οικονομικοί φορείς Τρίτης Τάξης και άνω ή ενώσεις οικονομικών φορέων Δευτέρας Τάξης και άνω).
Για τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς, απαιτείται η συμπλήρωση του πεδίου του Μέρους IV Β του Ε.Ε.Ε.Σ.
(Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις), δηλώνοντας μόνο το ανεκτέλεστο (Άρθρο 20 παρ. 4 του
Ν.3669/2008)·
β) είτε από επιχειρήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 21.1 της παρούσας, εγγεγραμμένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που καλύπτουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω για
τους αλλοδαπούς προσφέροντες. Οι φορείς αυτοί θα συμπληρώσουν το Ε.Ε.Ε.Σ., όπως προβλέπεται για
τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, δηλώνοντας επιπλέον και το ανεκτέλεστο (Άρθρο 20 παρ. 4 του
Ν.3669/2008).
II) Για τους αλλοδαπούς προσφέροντες, απαιτούνται κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι προϋποθέσεις κατά
αντιστοιχία με τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, στην τάξη και κατηγορία του
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, όπως αυτές ορίζονται
στο άρθρο 100 του Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
Ειδικότερα:
α) για τους μεμονωμένους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, πρέπει σε αντιστοιχία με την 3η τάξη του
Μ.Ε.Ε.Π. κατά την υποβολή της προσφοράς τους να διαθέτουν τουλάχιστον:
i) ιδία κεφάλαια τουλάχιστον τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€375.000,00)·
ii) πάγια στοιχεία εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€75.000,00)·
β) για ενώσεις οικονομικών φορέων, καθένας από τους οικονομικούς φορείς που μετέχει στην ένωση, πρέπει σε
αντιστοιχία με την 2η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. κατά την υποβολή της προσφοράς του να διαθέτει τουλάχιστον:
Καταθέσεις σε τράπεζα εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000,00) ευρώ ή πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές
αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας (€100.000,00) ευρώ ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και
πάγια στοιχεία συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (€100.000,00) ευρώ. Για τα πάγια αυτά στοιχεία, εφαρμόζονται τα
οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ.4 του άρθρου 100 του ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Κατά τα λοιπά, οι απαιτήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα αναλυτικά στις διατάξεις των
άρθρων 99 και 100 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς
φορείς, απαιτείται η συμπλήρωση του σχετικού πεδίου του Μέρους IV Β του Ε.Ε.Ε.Σ. (Άλλες οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις), δηλώνοντας την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια τους σύμφωνα με
τα παραπάνω.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν
τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
I) Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, καλύπτεται:
α) είτε από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ.3 του Ν.4412/2016 για έργα
Οδοποιίας (οικονομικοί φορείς Τρίτης Τάξης και άνω ή ενώσεις οικονομικών φορέων Δευτέρας Τάξης και άνω).
Για τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς, δεν απαιτείται η συμπλήρωση των στοιχείων του Μέρους ΙV Γ' του
Ε.Ε.Ε.Σ., σε ό,τι αφορά στην τεχνική στελέχωση του προσφέροντος·
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β) είτε από επιχειρήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 21.1 της παρούσας, εγγεγραμμένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που καλύπτουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω για τους
αλλοδαπούς προσφέροντες.
II) Για τους αλλοδαπούς προσφέροντες, απαιτούνται κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι προϋποθέσεις κατά
αντιστοιχία με τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, στην τάξη και κατηγορία του
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, όπως αυτές ορίζονται
στο άρθρο 100 του Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: Ειδικότερα:
α) για τους μεμονωμένους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, για την κατηγορία Οδοποιία στην οποία
υπάγεται το έργο, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς τους να διαθέτουν τεχνικό προσωπικό με
αντίστοιχη εμπειρία, με το εγγεγραμμένο ανά βαθμίδα του «Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.)»,
σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά στο άρθρο 107 του Ν.3669/2008. Ήτοι κατά αντιστοιχία για τη βασική
στελέχωση: τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας·
β) για ενώσεις οικονομικών φορέων, καθένας από τους οικονομικούς φορείς που μετέχει στην ένωση, πρέπει σε
αντιστοιχία με την 2η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. κατά την υποβολή της προσφοράς του να διαθέτει τεχνικό προσωπικό
με αντίστοιχη εμπειρία, με το εγγεγραμμένο ανά βαθμίδα του «Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.)»,
σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά στο άρθρο 107 του Ν.3669/2008. Ήτοι κατά αντιστοιχία για τη βασική
στελέχωση: τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας ή έναν (1)
τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας.
Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, απαιτείται η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του μέρους IV Γ' του
Ε.Ε.Ε.Σ., όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Νομοθεσία όπως ορίζεται στο άρθρ. 7 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: όχι

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: 14/05/2018
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους
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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
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 21/05/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Στρωμνίτσης 53 - Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 542 48.

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
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης
Άγ. Ιωάννης Ρέντης
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
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 της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 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 της 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 της προσβαλλόμενης παράλειψης.

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
www.aepp-procurement.gr
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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' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδεκτό της άσκησης της 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 την
έκδοση της απόφασης της 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 της
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.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Περαιτέρω, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4.3 Προδικαστικές προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική
προστασία, της διακήρυξης.

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

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
03/04/2018
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