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ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Αναθέ�τουσα αρχή�  : Τέχνικο�  Επιμέλήτή� ριο Ελλα� δας
Οδο� ς : ΝΙΚΗΣ 4, ΑΘΗΝΑ
Ταχ.Κωδ. : 10563
Τήλ. : 2103291200
E-mail :tee@central.tee.gr
Πλήροφορι�ές : Κωνσταντίνος Ξύκης

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1)  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Ο  τι�τλος  τής  μέλέ�τής  έι�ναι  «Σύνταξη  Ειδικού  Πολεοδομικού  Σχεδίου  

Δήμου Θήρας» και ο το� πος τής παροχή� ς: Δήμος Θήρας

II.1.1. Συ� ντομή πέριγραφή�  τής συ� μβασής
Μέ τήν παρου� σα μέλέ�τή προβλέ�πέται ή συ� νταξή ο� λων των απαραι�τήτων μέλέτω� ν. 

Συνοπτικα�  οι προτέινο� μένές μέλέ�τές έι�ναι : 
● Χωροταξική�  και Ρυθμιστική�  Μέλέ�τή (μέλέ�τή κατήγορι�ας 1)
● Πολέοδομική�  και Ρυμοτομική�  Μέλέ�τή (μέλέ�τή κατήγορι�ας 2)
● Υδραυλική�  Μέλέ�τή (μέλέ�τή κατήγορι�ας 13)
● Τοπογραφική�  Μέλέ�τή (μέλέ�τή κατήγορι�ας 16)
● Γέωλογική�  Μέλέ�τή (μέλέ�τή κατήγορι�ας 20)
● Πέριβαλλοντική�  Μέλέ�τή (μέλέ�τή κατήγορι�ας 27)

Τα απαιτου� μένα παραδοτέ�α έι�ναι:
● Χωροταξική�  και Ρυθμιστική�  Μέλέ�τή (μέλέ�τή κατήγορι�ας 1)
● Πολέοδομική�  και Ρυμοτομική�  Μέλέ�τή (μέλέ�τή κατήγορι�ας 2)
● Υδραυλική�  Μέλέ�τή (μέλέ�τή κατήγορι�ας 13)
● Τοπογραφική�  Μέλέ�τή (μέλέ�τή κατήγορι�ας 16)
● Γέωλογική�  Μέλέ�τή (μέλέ�τή κατήγορι�ας 20)
● Πέριβαλλοντική�  Μέλέ�τή (μέλέ�τή κατήγορι�ας 27)

Η συ� μβασή καλυ� πτέται απο�  τή συμφωνι�α για τις δήμο� σιές συμβα� σέις, δέν κατανέ�μέται σέ τμή� ματα
και δέν θα λήφθου� ν υπο� ψή έναλλακτικέ�ς προσφορέ�ς.

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: 
α) Συνολική� : 495.195,16€ (χωρι�ς ΦΠΑ)
β) Ανα�  Κατήγορι�α Μέλέ�τής:

1. 105.073,32€ για μέλέ�τή κατήγορι�ας 1 «Χωροταξική�  και Ρυθμιστική�  Μέλέ�τή»
2. 105.073,32€ για μέλέ�τή κατήγορι�ας 2 «Πολέοδομική�  και Ρυμοτομική�  Μέλέ�τή»
3.    48.559,50€ για μέλέ�τή κατήγορι�ας 13 «Υδραυλική�  Μέλέ�τή»
4.    32.373,00€ για μέλέ�τή κατήγορι�ας 16 «Τοπογραφική�  Μέλέ�τή»
5.    58.952,55€ για μέλέ�τή κατήγορι�ας 20 «Γέωλογική�  Μέλέ�τή»
6.    44.962,50€ για μέλέ�τή κατήγορι�ας 27 «Πέριβαλλοντική�  Μέλέ�τή»
7. 35.610,30 για νομική�  υποστή� ριξή

και 64.590,67 € για απρο� βλέπτές δαπα� νές 
Η έκτιμω� μένή αξι�α έκτο� ς ΦΠΑ: 495.195,16 € 

Η συνολική�  προθέσμι�α για τήν πέραι�ωσή του αντικέιμέ�νου τής συ� μβασής ορι�ζέται σέ δεκατέσσερις
(14) μήνες απο�  τήν υπογραφή�  του συμφωνήτικου�  (συμπέριλαμβα� νονται οι χρο� νοι έγκρι�σέων).
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Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:
1. Απαιτου� μένές Εγγυή� σέις
Εγγυ� ήσή συμμέτοχή� ς :
Η έγγυ� ήσή συμμέτοχή� ς στή διαδικασι�α του διαγωνισμου�  ανέ�ρχέται σέ 9.903,90 € 
(αντιστοιχέι� σέ ποσοστο�  2% έπι� τής προέκτιμω� μένής αμοιβή� ς τής συ� μβασής)
Εγγυ� ήσή καλή� ς έκτέ�λέσής :
Ο Ανα� δοχος,  πριν ή�  κατα�  τήν υπογραφή�  του συμφωνήτικου� ,  οφέι�λέι να καταθέ�σέι έγγυ� ήσή καλή� ς
έκτέ�λέσής, το υ� ψος τής οποι�ας καθορι�ζέται σέ ποσοστο�  5% έπι� τής αξι�ας τής συ� μβασής, χωρι�ς Φ.Π.Α.
Εγγύηση προκαταβολής :
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση
καλής εκτέλεσης, προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά
μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.

2. Κυ� ριοι ο� ροι χρήματοδο� τήσής και πλήρωμή� ς.

Η  μέλέ�τή  έ�χέι  ένταχθέι�   στο  Α  ́  τμή� μα  των  προγραμμα� των  έκπο� νήσής  Τοπικω� ν  και  Ειδικω� ν
Πολέοδομικω� ν Σχέδι�ων, κατ ́ έφαρμογή�  τής παρ. 1 του α� ρθρου 14 του ν. 4759/2020-και ή συ� μβασή
θα χρήματοδοτήθέι� απο�  το Ταμέι�ο Ανα� καμψής και Ανθέκτικο� τήτας και έιδικο� τέρα απο�  το Προ� γραμμα
Δήμοσι�ων Επένδυ� σέων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπο�  τή γένική�  ονομασι�α τι�τλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ».

Η  μέλέ�τή  θα  συνταχθέι�  συ� μφωνα  μέ  τήν  υπ’  αριθμ.  27022/17  μέ  θέ�μα  «Τέχνικέ�ς  Προδιαγραφέ�ς
Μέλέτω� ν Ειδικω� ν Χωρικω� ν (Ε.Χ.Σ) του ν. 4447/2016» (ΦΕΚ 1976/Β/2017).

Η διαδικασι�α  θα ολοκλήρωθέι�  μέ τήν υποβολή�  φακέ�λου στήν αρμο� δια Υπήρέσι�α  του Υπουργέι�ου
Πέριβα� λλοντος και Ενέ�ργέιας και τήν έ�κδοσή του Προέδρικου�  Διατα� γματος που πέριγρα� φέται στο
α� ρθρο 8 του.

3. Οι ένω� σέις οικονομικω� ν φορέ�ων συμμέτέ�χουν υπο�  τους ο� ρους των παρ. 2, 3 και 4 του α� ρθρου 19
και των σήμέι�ων γ) και δ) τής παρ. 1 του α� ρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δέν απαιτέι�ται απο�  τις έν λο� γω
ένω� σέις να πέριβλήθου� ν συγκέκριμέ�νή νομική�  μορφή�  για τήν υποβολή�  προσφορα� ς.

4. Δέν τι�θένται α� λλοι έιδικοι� ο� ροι στους οποι�ους υπο� κέιται ή έκτέ�λέσή τής συ� μβασής. Η έκτέ�λέσή τής
συ� μβασής υπο� κέιται  στις  διατα� ξέις  του Ν.  4412/16 "Δήμο� σιές Συμβα� σέις  Έργων,  Προμήθέιω� ν  και
Υπήρέσιω� ν (προσαρμογή�  στις Οδήγι�ές 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ".

Τμήμα ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτή� σέις για τήν προσωπική�  κατα� στασή των διαγωνιζομέ�νων αναφέ�ρονται στα
α� ρθρα 17,18,19 του τέυ� χους τής αναλυτική� ς Προκή� ρυξής.

Τα  απαιτου� μένα  δικαιολογήτικα�  -  αποδέικτικα�  έ�γγραφα  για  τή  συμμέτοχή�  στο  διαγωνισμο�
αναφέ�ρονται στο α� ρθρο 22 του τέυ� χους τής αναλυτική� ς Προκή� ρυξής.

2. Προς απο� δέιξή τής καταλληλόλητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :
(α)  οι  προσφέ�ροντές  που  έι�ναι  έγκατέστήμέ�νοι  στήν  Ελλα� δα  υποβα� λλουν  Πτυχι�ο  Μέλέτήτή�  ή�
Γραφέι�ων Μέλέτω� ν μέ�χρι τήν λή� ξή τής μέταβατική� ς πέριο� δου ισχυ� ος του π.δ. 71/2019 συ� μφωνα
μέ το α� ρθρο 39 αυτου�  και απο�  τήν πλή� ρή έ�ναρξή ισχυ� ος του τέλέυται�ου, βέβαι�ωσή έγγραφή� ς στο
Τμή� μα  Ι  του  Μήτρω� ου  Μέλέτήτικω� ν  Επιχέιρή� σέων  Δήμοσι�ων  Έργων  (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  για  τις
αντι�στοιχές κατήγορι�ές μέλέτω� ν, ως έξή� ς: 

1. στήν κατήγορι�α μέλέ�τής (1) Χωροταξική�  και Ρυθμιστική�  Μέλέ�τή
2. στήν κατήγορι�α μέλέ�τής (2) Πολέοδομική�  και Ρυμοτομική�  Μέλέ�τή
3. στήν κατήγορι�α μέλέ�τής (13) Υδραυλική�  Μέλέ�τή, 
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4. στήν κατήγορι�α μέλέ�τής (16) Τοπογραφική�  Μέλέ�τή, 
5. στήν κατήγορι�α μέλέ�τής (20) Γέωλογική�  Μέλέ�τή, 
6. στήν κατήγορι�α μέλέ�τής (27) Πέριβαλλοντική�  Μέλέ�τή, 

(β)  Οι  προσφέ�ροντές  που  έι�ναι  έγκατέστήμέ�νοι  σέ  λοιπα�  κρα� τή  μέ�λή  τής  ΕυρωπαιWκή� ς  Ένωσής
προσκομι�ζουν  τις  δήλω� σέις  και  πιστοποιήτικα�  που  πέριγρα� φονται  στο  Παρα� ρτήμα  XI  του
Προσαρτή� ματος Α΄ του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέ�ροντές που έι�ναι έγκατέστήμέ�νοι σέ κρα� τος μέ�λος του ΕυρωπαιWκου�  Οικονομικου�  Χω� ρου
(Ε.Ο.Χ) ή�  σέ τρι�τές χω� ρές που έ�χουν υπογρα� ψέι και κυρω� σέι τή ΣΔΣ, στο βαθμο�  που ή υπο�  ανα� θέσή
δήμο� σια  συ� μβασή καλυ� πτέται  απο�  τα Παραρτή� ματα 1,  2,  4 και  5  και  τις  γένικέ�ς  σήμέιω� σέις  του
σχέτικου�  μέ  τήν  Ένωσή  Προσαρτή� ματος  I  τής  ως  α� νω  Συμφωνι�ας,  ή�  σέ  τρι�τές  χω� ρές  που  δέν
έμπι�πτουν στήν προήγου� μένή πέρι�πτωσή και έ�χουν συνα� ψέι διμέρέι�ς ή�  πολυμέρέι�ς συμφωνι�ές μέ τήν
Ένωσή  σέ  θέ�ματα  διαδικασιω� ν  ανα� θέσής  δήμοσι�ων  συμβα� σέων,  προσκομι�ζουν  πιστοποιήτικο�
αντι�στοιχου  έπαγγέλματικου�  ή�  έμπορικου�  μήτρω� ου.  Στήν  πέρι�πτωσή  που  χω� ρα  δέν  τήρέι�  τέ�τοιο
μήτρω� ο,  το έ�γγραφο ή�  το πιστοποιήτικο�  μπορέι�  να αντικαθι�σταται  απο�  έ�νορκή βέβαι�ωσή ή� ,  στα
κρα� τή  -  μέ�λή  ή�  στις  χω� ρές  ο� που  δέν  προβλέ�πέται  έ�νορκή  βέβαι�ωσή,  απο�  υπέυ� θυνή  δή� λωσή  του
ένδιαφέρομέ�νου ένω� πιον αρμο� διας δικαστική� ς  ή�  διοικήτική� ς αρχή� ς,  συμβολαιογρα� φου ή�  αρμο� διου
έπαγγέλματικου�  ή�  έμπορικου�  οργανισμου�  τής  χω� ρας  καταγωγή� ς  ή�  τής  χω� ρας  ο� που  έι�ναι
έγκατέστήμέ�νος  ο  οικονομικο� ς  φορέ�ας  ο� τι  δέν  τήρέι�ται  τέ�τοιο  μήτρω� ο  και  ο� τι  ασκέι�  τή
δραστήριο� τήτα του α� ρθρου 17.1 τής διακή� ρυξής.

3. Οικονομικο� ς φορέ�ας συμμέτέ�χέι έι�τέ μέμονωμέ�να έι�τέ ως μέ�λος έ�νωσής. Οι ένω� σέις οικονομικω� ν
φορέ�ων συμμέτέ�χουν υπο�  τους ο� ρους των παρ. 2, 3 και 4 του α� ρθρου 19 και των σήμέι�ων γ) και δ)
τής παρ. 1 του α� ρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δέν απαιτέι�ται απο�  τις έν λο� γω ένω� σέις να πέριβλήθου� ν
συγκέκριμέ�νή  νομική�  μορφή�  για  τήν  υποβολή�  προσφορα� ς.  Η  έ�νωσή  των  φυσικω� ν  ή�  νομικω� ν
προσω� πων μπορέι� να αφορα�  στήν ι�δια ή�  σέ διαφορέτικέ�ς κατήγορι�ές μέλέτω� ν.

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Ο  διαγωνισμο� ς  θα  ανατέθέι�  μέ  ανοικτή  διαδικασία  και  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

H συνολική�  βαθμολογι�α κα� θέ προσφορα� ς U προκυ� πτέι απο�  το α� θροισμα: 
U ΣΒ = U ΤΠ * 70%  +  ΒΟΠ * 30% 
Ο προκυ� πτων βαθμο� ς στρογγυλοποιέι�ται στο δέυ� τέρο (2ο) δέκαδικο�  ψήφι�ο.
Προσωρινο� ς  ανα� δοχος  αναδέικνυ� έται  έκέι�νος  του  οποι�ου  ή  προσφορα�  έ�χέι  συγκέντρω� σέι  τον
μέγαλυ� τέρο αριθμο�  στο U

Τα κριτή� ρια αξιολο� γήσής τής τέχνική� ς προσφορα� ς έι�ναι τα έξή� ς:

21.1.1 Κριτήριο 1ο Τεχνικής Προσφοράς (Κ1)
Αξιολογέι�ται ο βαθμο� ς κατανο� ήσής του αντικέιμέ�νου και των στο� χων τής προς έκπο� νήσή μέλέ�τής,
ο� πως  προκυ� πτέι  απο�  τήν  τέχνική�  έ�κθέσή  τής  πέρι�πτωσής  α)  τής  παρ.  20.3  τής  παρου� σας,  μέ
έντοπισμο�  των θέμα� των στα οποι�α  πρέ�πέι  να  δοθέι�  ιδιαι�τέρή  σήμασι�α  κατα�  τήν  έκπο� νήσή  τής
μέλέ�τής (παρ. 4.α. του α� ρθρου 86 του Ν. 4412/2016).
Το 1ο κριτή� ριο θα βαθμολογήθέι� μέ βαθμο�  Κ1, που συνι�σταται σέ ακέ�ραιο αριθμο�  απο�  1 έ�ως 100.

Ο συντέλέστή� ς βαρυ� τήτας του 1ου Κριτήρι�ου Τέχνική� ς Προσφορα� ς έι�ναι σ1= 35%.

21.1.2 Κριτήριο 2ο Τεχνικής Προσφοράς (Κ2)
Αξιολογέι�ται  ή  πλήρο� τήτα  και  αξιοπιστι�α  τής  μέθοδολογι�ας  έκπο� νήσής  τής  μέλέ�τής,  βα� σέι  των
στοιχέι�ων των πέριπτω� σέων β) και γ) τής παρ. 20.3 τής παρου� σας, δήλαδή�  συγκέκριμέ�να: ο βαθμο� ς
κα� λυψής  των  απαιτή� σέων  τής  προς  έκπο� νήσή  μέλέ�τής  απο�  δραστήριο� τήτές  που  παρουσια� ζέι  ο
προσφέ�ρων, ο βαθμο� ς έπα� ρκέιας των ένέργέιω� ν και διαδικασιω� ν για τήν παραγωγή�  τής μέλέ�τής,
πέριλαμβανομέ�νων και των ένέργέιω� ν του συντονιστή� , καθω� ς και ή τέκμήρι�ωσή τής δυνατο� τήτας

- 4 -

ΑΔΑ: 6Ν1Ε46Ψ842-0ΦΧ



υλοποι�ήσής  και  ή  αξιοπιστι�α  του  προτέινο� μένου  χρονοδιαγρα� μματος,  σέ  συνδυασμο�  μέ  τή
στέλέ�χωσή τής ομα� δας  μέλέ�τής και  τα παρέχο� μένα στοιχέι�α  απο�  τα οποι�α  διασφαλι�ζέται  ο� τι  οι
προσφέ�ροντές διαθέ�τουν τους αναγκαι�ους ανθρω� πινους πο� ρους, για να έκτέλέ�σουν τή συ� μβασή σέ
κατα� λλήλο ποιοτικο�  έπι�πέδο (παρ. 4.β. του α� ρθρου 86 του Ν. 4412/2016).
Το 2ο κριτή� ριο θα βαθμολογήθέι� μέ βαθμο�  Κ2, που συνι�σταται σέ ακέ�ραιο αριθμο�  απο�  1 έ�ως 100.

Ο συντέλέστή� ς βαρυ� τήτας του 2ου Κριτήρι�ου Τέχνική� ς Προσφορα� ς έι�ναι σ2= 30%.

21.1.3 Κριτήριο 3ο Τεχνικής Προσφοράς (Κ3)
Αξιολογέι�ται ή οργα� νωσή του προσφέ�ροντα, βα� σέι των στοιχέι�ων των πέριπτω� σέων δ) και έ) τής
παρ.20.3 τής παρου� σας και συγκέκριμέ�να: ή σαφή� νέια στον καθορισμο�  των καθήκο� ντων τής ομα� δας
και ή έπα� ρκέια τής προτέινο� μένής ομα� δας μέλέ�τής σέ σχέ�σή μέ τή δομή�  του οργανογρα� μματος και ο
βαθμο� ς συνοχή� ς τής προτέινο� μένής ομα� δας μέλέ�τής (παρ. 4.γ. του α� ρθρου 86 του Ν. 4412/2016). 
Το 3ο κριτή� ριο θα βαθμολογήθέι� μέ βαθμο�  Κ3, που συνι�σταται σέ ακέ�ραιο αριθμο�  απο�  1 έ�ως 100.

Ο συντέλέστή� ς βαρυ� τήτας του 3ου Κριτήρι�ου Τέχνική� ς Προσφορα� ς έι�ναι σ3= 35%.

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
Προσφέ�ρέται  έλέυ� θέρή,  πλή� ρής,  α� μέσή  και  δωρέα� ν  ήλέκτρονική�  προ� σβασή  στα  έ�γγραφα  τής
συ� μβασής  στον  έιδικο� ,  δήμο� σια  προσβα� σιμο,  χω� ρο  “ήλέκτρονικοι�  διαγωνισμοι�”  τής  πυ� λής
www.promitheus.gov.gr  (α/α  συστή� ματος  ΕΣΗΔΗΣ  183046),  καθω� ς  και  στήν  ιστοσέλι�δα  τής
αναθέ�τουσας αρχή� ς (www.tee.gr).
Εφο� σον έ�χουν ζήτήθέι�  έγκαι�ρως, ή� τοι έ�ως τήν 20/10/2021, ή αναθέ�τουσα αρχή�  παρέ�χέι σέ ο� λους
τους  προσφέ�ροντές  που  συμμέτέ�χουν  στή  διαδικασι�α  συ� ναψής  συ� μβασής  συμπλήρωματικέ�ς
πλήροφορι�ές σχέτικα�  μέ τα έ�γγραφα τής συ� μβασής, το αργο� τέρο έ�ως τήν 26/10/2021.

2.  Ως  ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών  ορίζεται  ή
01/11/2021, ήμέ�ρα Δευτέρα και ω� ρα 10:00 π.μ.
Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  ορίζεται  ή
05/11/2021, ήμέ�ρα Παρασκευή και ω� ρα 10:00 π.μ.

3. Οι προσφορέ�ς θα ισχυ� ουν για δω� δέκα (12) μή� νές απο�  τήν ήμέ�ρα λή� ξής τής προθέσμι�ας υποβολή� ς
προσφορω� ν.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κα� θέ  ένδιαφέρο� μένος,  ο  οποι�ος  έ�χέι  ή�  έι�χέ  συμφέ�ρον  να  του  ανατέθέι�  ή  συγκέκριμέ�νή  δήμο� σια
συ� μβασή  και  έ�χέι  υποστέι�  ή�  ένδέ�χέται  να  υποστέι�  ζήμι�α  απο�  έκτέλέστή�  πρα� ξή  ή�  παρα� λέιψή  τής
αναθέ�τουσας  αρχή� ς  κατα�  παρα� βασή  τής  έυρωπαιWκή� ς  ένωσιακή� ς  ή�  έσωτέρική� ς  νομοθέσι�ας  στον
τομέ�α των δήμοσι�ων συμβα� σέων, έ�χέι δικαι�ωμα να προσφυ� γέι στήν Αρχή�  Εξέ�τασής Προδικαστικω� ν
Προσφυγω� ν (ΑΕΠΠ), συ� μφωνα μέ τα έιδικο� τέρα οριζο� μένα στα α� ρθρα 345 έπ. Ν. 4412/2016 και 1έπ.
Π.Δ. 39/2017, στρέφο� μένος μέ προδικαστική�  προσφυγή� , κατα�  πρα� ξής ή�  παρα� λέιψής τής αναθέ�τουσας
αρχή� ς, προσδιορι�ζοντας έιδικω� ς τις νομικέ�ς και πραγματικέ�ς αιτια� σέις που δικαιολογου� ν το αι�τήμα�
του.
Σέ πέρι�πτωσή προσφυγή� ς κατα�  πρα� ξής τής αναθέ�τουσας αρχή� ς, ή προθέσμι�α για τήν α� σκήσή τής
προδικαστική� ς προσφυγή� ς έι�ναι:
(α)  δέ�κα  (10)  ήμέ�ρές  απο�  τήν  κοινοποι�ήσή  τής  προσβαλλο� μένής  πρα� ξής  στον  ένδιαφέρο� μένο
οικονομικο�  φορέ�α αν ή πρα� ξή κοινοποιή� θήκέ μέ ήλέκτρονικα�  μέ�σα ή�  τήλέομοιοτυπι�α ή�  
(β)  δέκαπέ�ντέ  (15)  ήμέ�ρές  απο�  τήν  κοινοποι�ήσή  τής  προσβαλλο� μένής  πρα� ξής  σέ  αυτο� ν  αν
χρήσιμοποιή� θήκαν α� λλα μέ�σα έπικοινωνι�ας, α� λλως
γ) δέ�κα (10) ήμέ�ρές απο�  τήν πλή� ρή, πραγματική�  ή�  τέκμαιρο� μένή, γνω� σή τής πρα� ξής που βλα� πτέι τα
συμφέ�ροντα  του  ένδιαφέρο� μένου  οικονομικου�  φορέ�α.  Ειδικα�  για  τήν  α� σκήσή  προσφυγή� ς  κατα�
προκή� ρυξής, ή πλή� ρής γνω� σή αυτή� ς τέκμαι�ρέται μέτα�  τήν πα� ροδο δέκαπέ�ντέ (15) ήμέρω� ν απο�  τή
δήμοσι�έυσή στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σέ  πέρι�πτωσή  παρα� λέιψής,  ή  προθέσμι�α  για  τήν  α� σκήσή  τής  προδικαστική� ς  προσφυγή� ς  έι�ναι
δέκαπέ�ντέ (15) ήμέ�ρές απο�  τήν έπομέ�νή τής συντέ�λέσής τής προσβαλλο� μένής παρα� λέιψής.
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Η προδικαστική�  προσφυγή� , συντα� σσέται υποχρέωτικα�  μέ τή χρή� σή του τυποποιήμέ�νου έντυ� που του
Παραρτή� ματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατι�θέται ήλέκτρονικα�  στήν ήλέκτρονική�  πέριοχή�  του
συγκέκριμέ�νου διαγωνισμου�  μέ�σω τής λέιτουργικο� τήτας «Επικοινωνι�α»  του υποσυστή� ματος  προς
τήν Αναθέ�τουσα Αρχή� ,  έπιλέ�γοντας τήν έ�νδέιξή «Προδικαστική�  Προσφυγή� » συ� μφωνα μέ α� ρθρο 15
τής Κ.Υ.Α. – ΕΣΗΔΗΣ Δήμο� σια Έργα.
Οι προθέσμι�ές ως προς τήν υποβολή�  των προδικαστικω� ν προσφυγω� ν και των παρέμβα� σέων αρχι�ζουν
τήν έπομέ�νή τής ήμέ�ρας τής προαναφέρθέι�σας κατα�  πέρι�πτωσή κοινοποι�ήσής ή�  γνω� σής και λή� γουν
ο� ταν πέρα� σέι ολο� κλήρή ή τέλέυται�α ήμέ�ρα και ω� ρα 23:59:59 και, αν αυτή�  έι�ναι έξαιρέτέ�α ή�  Σα� ββατο,
ο� ταν πέρα� σέι ολο� κλήρή ή έπομέ�νή έργα� σιμή ήμέ�ρα και ω� ρα 23:59:59 
Για  το  παραδέκτο�  τής  α� σκήσής  τής  προδικαστική� ς  προσφυγή� ς  κατατι�θέται  παρα� βολο  απο�  τον
προσφέυ� γοντα  υπέ�ρ  του  Ελλήνικου�  Δήμοσι�ου,  συ� μφωνα  μέ  ο� σα  ορι�ζονται  στο  α� ρθρο  363  Ν.
4412/2016.  Η έπιστροφή�  του παραβο� λου στον προσφέυ� γοντα γι�νέται:  α) σέ πέρι�πτωσή ολική� ς  ή�
μέρική� ς  αποδοχή� ς  τής προσφυγή� ς  του,  β) ο� ταν ή αναθέ�τουσα αρχή�  ανακαλέι�  τήν προσβαλλο� μένή
πρα� ξή ή�  προβαι�νέι στήν οφέιλο� μένή ένέ�ργέια πριν απο�  τήν έ�κδοσή τής απο� φασής τής ΑΕΠΠ έπι�  τής
προσφυγή� ς, γ) σέ πέρι�πτωσή παραι�τήσής του προσφέυ� γοντα απο�  τήν προσφυγή�  του έ�ως και δέ�κα
(10) ήμέ�ρές απο�  τήν κατα� θέσή τής προσφυγή� ς. 
Η προθέσμι�α για τήν α� σκήσή τής προδικαστική� ς προσφυγή� ς και ή α� σκήσή�  τής κωλυ� ουν τή συ� ναψή
τής συ� μβασής έπι� ποινή�  ακυρο� τήτας, ή οποι�α διαπιστω� νέται μέ απο� φασή τής ΑΕΠΠ μέτα�  απο�  α� σκήσή
προδικαστική� ς προσφυγή� ς, συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως,
μο� νή ή α� σκήσή τής προδικαστική� ς προσφυγή� ς δέν κωλυ� έι τήν προ� οδο τής διαγωνιστική� ς διαδικασι�ας,
υπο�  τήν έπιφυ� λαξή χορή� γήσής απο�  το Κλιμα� κιο προσωρινή� ς προστασι�ας συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 366
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017
Κατα�  τα λοιπα� , ή α� σκήσή τής προδικαστική� ς προσφυγή� ς δέν κωλυ� έι τήν προ� οδο τής διαγωνιστική� ς
διαδικασι�ας, έκτο� ς αν ζήτήθου� ν προσωρινα�  μέ�τρα προστασι�ας κατα�  το α� ρθρο 366 του ν.4412/2016.

Αθή� να 20/09/2021

Ο Προ� έδρος

Γέω� ργιος Στασινο� ς
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