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ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Τμήμα I : Αναθέτων Φορέας:
Ι.1

Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής
Αναθέτων φορέας
: ΔHMΟΣ ΘΑΣΟΥ
Οδός
Ταχ.Κωδ.
Τηλ.
Telefax
E-mail

:
:
:
:
:

ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7
64004 ΘΑΣΟΣ
2593024025
2593022104

Πληροφορίες

:

ΠΕΡΖΑΜΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Τσένης
Γεώργιος

ΠΕΡΖΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

tydeyath@deyathassou.gr

Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης
II.1. Περιγραφή
Ο τι�τλος της συ� μβασης ει�ναι: "ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ"
Κυ� ριος το� πος η� τοποθεσι�α των ε� ργων, το� πος παρα� δοσης η παροχη� ς: ΘΑΣΟΣ (NUTS: EL515).

II.2. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης

Το αντικει�μενο της συ� μβασης αφορα� την εκπο� νηση της μελε� της του Γενικου� Σχεδι�ου Ύδρευσης του Δη� μου
Θα� σου βα� σει του εγκεκριμε� νου Σχεδι�ου Διαχει�ρισης των Λεκανω�ν Απορροη� ς Ποταμω�ν του Υδατικου�
Διαμερι�σματος Θρα� κης (GR 12) καθω�ς και την εκπο� νηση της αντι�στοιχης Στρατηγικη� ς Μελε� της
Περιβαλλοντικω�ν Επιπτω�σεων και θα περιλαμβα� νει τα ακο� λουθα στα� δια:

Φάση Ι:

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αντικει�μενο του σταδι�ου 1 ει�ναι η αποδελτι�ωση των ε� ως τω�ρα δεδομε� νων και στοιχει�ων ω�στε να γι�νει
καταγραφη� του υδρευτικου� συστη� ματος ο� λων των Δημοτικω�ν Ενοτη� των του Δη� μου Θα� σου, (πηγε� ς
τροφοδοσι�ας, ε� ργα συλλογη� ς και μεταφορα� ς απο� τις πηγε� ς και τις μονα� δες επεξεργασι�ας, δεξαμενε� ς
ρυ� θμισης και συ� στημα διανομη� ς με� χρι τον καταναλωτη� , παρακολου� θηση διαρροω�ν) ανα� οικισμο� και χρη� ση,
η ανα� λυση των δημογραφικω�ν στοιχει�ων ο� λων των οικισμω�ν το� σο για τον παρο� ντα ο� σο και για μελλοντικο�
εξυπηρετου� μενο πληθυσμο� , η καταγραφη� των κλιματικω�ν/μετεωρολογικω�ν στοιχει�ων και των δεδομε� νων
του υδρολογικου� ισοζυγι�ου του δικτυ� ου υ� δρευσης, η εκτι�μηση των υδατικω�ν αναγκω�ν και η καταγραφη�
προβλημα� των στην υπα� ρχουσα κατα� σταση υδροδο� τησης.
Υπα� ρχουν νε� α δι�κτυα στους παρακα� τω οικισμου� ς:
•
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ (εν με� ρει 50% του συνο� λου)
•
ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ
•
ΠΡΙΝΟΣ (εν με� ρει 15% του συνο� λου)
•
ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ (εν με� ρει 10% του συνο� λου)
•
ΠΟΤΟΣ
•
ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ
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•
ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
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Φάση ΙΙ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΨΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ.
Αντικει�μενο του σταδι�ου αυτου� ει�ναι η δημιουργι�α (η� τροποποι�ηση) πυρη� νων υ� δρευσης με κριτη� ριο την
ασφαλη� κα� λυψη των αναγκω�ν του πληθυσμου� βα� ση μαθηματικω�ν μεθοδολογιω�ν, η διατυ� πωση προτα� σεων
για την διαχει�ριση της ζη� τησης και προτεραιοποι�ησης της χρη� σης του νερου� , αντιμετω�πιση ε� κτακτων
αναγκω�ν και συνθηκω�ν παρατεταμε� νης ξηρασι�ας, η πολιτικη� για την μει�ωση της κατανα� λωσης νερου� .

Φάση ΙΙΙ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αντικει�μενο του σταδι�ου ει�ναι η επεξεργασι�α και επιλογη� προτα� σεων για ε� ργα υποδομω�ν της πηγε� ς
τροφοδοσι�ας, στα υδραγωγει�α και στα δι�κτυα προκειμε� νου να βελτιστοποιηθει� το συ� στημα υδροδο� τησης ω�
ω�στε να καλυ� πτει τη ζη� τηση για πο� σιμο νερο� σε παρο� ντα και μελλοντικο� χρο� νο (5ετι�ας και 20ετι�ας) και σε
συνθη� κες «ξηρου� ε� τους».

Φα� ση ΙV:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Αντικει�μενο του σταδι�ου ει�ναι η οικονομικη� ανα� λυση της διαχει�ρισης της υ� δρευσης και προ� ταση για
τιμολογιακη� πολιτικη� . Η κοστολο� γηση και η τιμολο� γηση των υπηρεσιω�ν υ� δατος θα γι�νει συ� μφωνα με την
ΚΥΑ 115275/19.5.2017 αριθμο� ς ΦΕΚ 1721/Β’/22.5.2017.
Φα� ση V:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ MASTER PLAN

Αντικει�μενο του σταδι�ου ει�ναι η εκπο� νηση της Στρατηγικη� ς Μελε� της Περιβαλλοντικω�ν Επιπτω�σεων (ΣΜΠΕ)
του Γενικου� Σχεδι�ου Ύδρευσης (με� τρα και ε� ργα). Σημειω�νεται ο� τι στο αντικει�μενο του Αναδο� χου
περιλαμβα� νεται και η υποστη� ριξη του Δη� μου στην αποστολη� τυχο� ν συμπληρωματικω�ν στοιχει�ων για την ε�
ε� γκριση της ΣΜΠΕ απο� την αρμο� δια Δ/νση Περιβα� λλοντος καθω�ς και η ενσωμα� τωση τυχο� ν με� τρων η� /και
περιορισμω�ν που θα θε� σει η απο� φαση ε� γκρισης της ΣΜΠΕ, ω�στε να οριστικοποιηθει� το Master Plan.

II.3. Προεκτιμώμενη αμοιβή

Η εκτιμω�μενη αξι�α της συ� μβασης ανε� ρχεται σε 91.012,75 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβα� νει τις
προεκτιμω�μενες αμοιβε� ς των παρακα� τω επιμε� ρους κατηγοριω�ν μελετω�ν:

1. 18.202,55€ για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 13-ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

2. 16.509,29 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 27-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
3. 15.662,66 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 16-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
4. 15.662,66 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 01-ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
5. 18.625,86 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 20-ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
6. 6.349,73 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 03-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Συμπεριλαμβάνονται 11.871,25€ για απρόβλεπτες δαπάνες.
Η συνολικη� προθεσμι�α για την περαι�ωση του αντικειμε�νου της συ� μβασης ορι�ζεται σε διακο� σιες ενενη� ντα
(290) ημερολογιακε�ς ημε�ρες απο� την υπογραφη� του συμφωνητικου� .
Ο καθαρο� ς χρο� νος ολοκλη� ρωσης του μελετητικου� αντικειμε� νου ορι�ζεται σε 180 ημερολογιακε� ς ημε� ρες.

Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1. Απαιτούμενες εγγυήσεις
Για την συμμετοχη στη διαδικασι�α δεν απαιτει�ται εγγυητικη� συμμετοχη� ς.
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Για την υπογραφη της συμβασης απαιτειται η παροχη εγγυησης καλης εκτελεσης, συμφωνα με το αρθρο 302
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το υψος της οποιας καθοριζεται σε ποσοστο 5% επι της αξιας της συμβασης,
χωρις Φ.Π.Α. και κατατιθεται πριν η κατα την υπογραφη της συμβασης. Η εγγυηση καλης εκτελεσης
καταπιπτει στην περιπτωση παραβασης των ορων της συμβασης, οπως αυτη ειδικοτερα οριζει.
Σε περιπτωση τροποποιησης της συμβασης κατα το αρθρο 132 του ν. 4412/2016, η οποια συνεπαγεται
αυξηση της συμβατικης αξιας, ο αναδοχος ειναι υποχρεωμενος να καταθεσει πριν την τροποποιηση,
συμπληρωματικη εγγυηση, το υψος της οποιας ανερχεται σε ποσοστο 5% επι του ποσου της αυξησης χωρις
ΦΠΑ.
Προβλεπεται η χορηγηση προκαταβολης στον Αναδοχο εως 15% , συμφωνα με το αρθρο 187 του
Ν.4412/2016.. Επισημαινεται οτι η εγγυηση καλης εκτελεσης καλυπτει και την παροχη ισοποσης
προκαταβολης προς τον αναδοχο , χωρις να απαιτειται η καταθεση εγγυησης προκαταβολης. Στην
περιπτωση που οριζεται μεγαλυτερο υψος προκαταβολης αυτη λαμβανεται με την καταθεση απο τον
αναδοχο εγγυησης προκαταβολης που θα καλυπτει τη διαφορα μεταξυ του ποσου της εγγυησης καλης
εκτελεσης και του ποσου της καταβαλλομενης προκαταβολης ( παρ.1 δ του αρθρου 302 του Ν.4412/2016).
Οι ως ανω εγγυητικες επιστολες εκδιδονται απο πιστωτικα η χρηματοδοτικα ιδρυματα η ασφαλιστικες
επιχειρησεις κατα την εννοια των περιπτωσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του αρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)
που λειτουργουν νομιμα στα κρατη- μελη της Ένωσης η του Ευρωπαικου Οικονομικου Χωρου η στα κρατημερη της ΣΔΣ και εχουν, συμφωνα με τις ισχυουσες διαταξεις, το δικαιωμα αυτο. Μπορουν, επισης, να
εκδιδονται απο το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. η να παρεχονται με γραμματιο του Ταμειου Παρακαταθηκων και
Δανειων με παρακαταθεση σε αυτο του αντιστοιχου χρηματικου ποσου. Αν συσταθει παρακαταθηκη με
γραμματιο παρακαταθεσης χρεογραφων στο Ταμειο Παρακαταθηκων και Δανειων, τα τοκομεριδια η
μερισματα που ληγουν κατα τη διαρκεια της εγγυησης επιστρεφονται μετα τη ληξη τους στον υπερ ου η
εγγυηση οικονομικο φορεα. Οι εγγυητικες επιστολες εκδιδονται κατ’ επιλογη του οικονομικου φορεα/
αναδοχου απο ενα η περισσοτερους εκδοτες της παραπανω παραγραφου, ανεξαρτητως του υψους των. Εαν
η εγγυηση εκδοθει απο αλλοδαπο πιστωτικο ιδρυμα μπορει να συνταχθει σε μια απο τις επισημες γλωσσες
της Ευρωπαικης Ένωσης, αλλα θα συνοδευεται απαραιτητα απο μεταφραση στην ελληνικη γλωσσα,
συμφωνα και με τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 10.3. της Διακηρυξης.

III.2. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής
Η μελετη εχει ενταχθει «Επιχειρησιακο Προγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ
2014-2020» ως υποεργο υπ’αριθμ.1. της Πραξης με τιτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ( MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» και η συμβαση θα χρηματοδοτηθει απο τον «Άξονα
Προτεραιοτητας: «2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ ΤΟΠΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ», ο οποιος συγχρηματοδοτειται απο το Ευρωπαικο
Ταμειο Περιφερειακης Αναπτυξης ΕΤΠΑ (Κωδικος Εναριθμου στο ΠΔΕ 2019ΕΠ03110081)- και
υποκειται στις νομιμες κρατησεις, περιλαμβανομενης της κρατησης υψους 0,07 % υπερ των
λειτουργικων αναγκων της Ενιαιας Ανεξαρτητης Αρχης Δημοσιων Συμβασεων, συμφωνα με το α�
α� ρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθως και της κρατησης υψους 0,06 % υπερ των λειτουργικων
αναγκων της Αρχης Εξετασης Προδικαστικων Προσφυγων, συμφωνα με το αρθρο 350 παρ. 3 του
ν. 4412/2016.
III.3. Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαιωμα συμμετοχης εχουν φυσικα η νομικα προσωπα, η ενωσεις αυτων που δραστηριοποιουνται στην
εκπονηση μελετων των κατηγοριων .

1
2
3
4
5

στην κατηγορια μελετης 13 - ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ προυπολογισμου 18.202,55€
στην κατηγορια μελετης 27 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣΜΕΛΕΤΕΣ , προυπολογισμου 16.509,29€
στην κατηγορια μελετης 26 - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ προυπολογισμου 15.662,66€
στην κατηγορι�α μελε� της 01 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ προϋπολογισμου� 15.662,66€
στην κατηγορι�α μελε� της 20 - ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ προϋπολογισμου� 18.625,86€

6 στην κατηγορι�α μελε� της 03 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ προϋπολογισμου� 6.349,73€

και που ειναι εγκατεστημενα σε: α) κρατος-μελος της Ένωσης, β) κρατος-μελος του Ευρωπαικου Οικονομικου Χωρου
(Ε.Ο.Χ.), γ) τριτες χωρες που εχουν υπογραψει και κυρωσει τη ΣΔΣ, στο βαθμο που η υπο αναθεση δημοσια συμβαση
καλυπτεται απο τα Παραρτηματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικες σημειωσεις του σχετικου με την Ένωση Προσαρτηματος I της
ως ανω Συμφωνιας, καθως και δ) τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν στην περιπτωση γ΄ της παρουσας παραγραφου και εχουν
συναψει διμερεις η πολυμερεις συμφωνιες με την Ένωση σε θεματα διαδικασιων αναθεσης δημοσιων συμβασεων.
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Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή
νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει (α) οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, (β) τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της διακήρυξης.

Τμήμα IV : Διαδικασία
IV.1.

Είδος διαδικασίας – Κριτήριο ανάθεσης

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016
και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά»
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές
προσφορές των προσφερόντων με βάση κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και σχετική στάθμισή τους
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης.

IV.2.

Προθεσμίες

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25
…/…/…,
05 21 ημέρα
…………
και
ώρα
……
Τρίτη
10:00
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η …/…/…,
31 05 21 ημέρα …………
Δευτέρα
και ώρα 10:00
……

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1.

Υποβολή προδικαστικών 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 ΑΕΠΠ 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 ενδιαφ ερόμενο
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 π ροσβαλλόμενης 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' 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 ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η Αναθέτουσα Αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
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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 ΑΕΠΠ 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, εκτ ός αν ζητηθούν προσωρινά
μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
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 (ΑΕΠΠ) 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 ΑΕΠΠ 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 είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως
και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από
τη συζήτηση της προσφυγής.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ
και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων
βοηθημάτων έχει και η Αναθέτουσα Αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα
ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συνα φείς προς την ανωτέρω απόφαση
πράξεις ή παραλείψεις της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως
τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται
το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμοδιος δικαστης αποφανθει διαφορετικα.

ΘΑΣΟΣ 27.04.2021
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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