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Αρ. Ρρωτ.: 2807/14-01-2021 
 

ΡΟΚΗΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 

Τμήμα I: Αναθζτουςα αρχή 

I.1) Επωνυμία και διευθφνςεισ 

Επίςθμθ επωνυμία: Διμοσ Ηρακλείου Κριτθσ  

Σαχ. διεφκυνςθ: Αγίου Σίτου 1 

Πόλθ: Ηράκλειο 

Κωδικόσ NUTS: EL431 Ηράκλειο  

Σαχ κωδικόσ: 712 01 

Χϊρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Όλγα Κουτάντου 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: koutantou-o@heraklion.gr 

Σθλζφωνο: +30 2813409884 

Διεφθυνςη(-εισ) ςτο διαδίκτυο: 

Γενικι διεφκυνςθ: https://www.heraklion.gr/ 

I.3) Επικοινωνία 

Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για απεριόριςτθ, πλιρθ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτθ διεφκυνςθ: 
https://www.heraklion.gr/ 

Περαιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από θ προαναφερκείςα διεφκυνςθ 

Οι προςφορζσ ι οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr 

Οι προςφορζσ ι οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ πρζπει να υποβάλλονται ςτθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ  

I.4) Είδοσ τησ αναθζτουςασ αρχήσ 

Περιφερειακι ι τοπικι υπθρεςία/γραφείο 

I.5) Κφρια δραςτηριότητα 

Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 

Τμήμα II: Αντικείμενο 

 II.1)          Εφροσ τησ ςφμβαςησ 

 II.1.1)       Τίτλοσ: Μελζτθ για ζργο βιοκλιματικισ διαμόρφωςθσ, περιοχισ Μεςαμπελιϊν και Κορϊνθ Μαγαρά. 

 II.1.2)       Κωδικόσ κφριου λεξιλογίου CPV: 71200000 Αρχιτεκτονικζσ και ςυναφείσ υπθρεςίεσ  

II.1.3) Είδοσ ςφμβαςησ: Τπθρεςίεσ 

II.1.4)         Σφντομη περιγραφή: 

Η μελζτθ αφορά ςτθν ανάπλαςθ των υφιςτάμενων υποδομϊν και τον ςχεδιαςμό νζων κοινόχρθςτων χϊρων, ςτισ 

περιοχζσ Μεςαμπελιζσ και Κορϊνθ Μαγαρά, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο τεφχοσ Α2 των τευχϊν δθμοπράτθςθσ. 

Η ςφμβαςθ καλφπτεται από τθ ςυμφωνία για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, δεν κατανζμεται ςε τμιματα και δεν κα λθφκοφν 

υπόψθ εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Η ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, ορίηεται ςε 575 θμερολογιακζσ θμζρεσ από 

τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. 

Ο κακαρόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ του μελετθτικοφ αντικειμζνου ορίηεται ςε 365 θμερολογιακζσ θμζρεσ.
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 II.1.5)    Εκτιμώμενη ςυνολική αξία 

         Αξία χωρίσ ΦΠΑ: 227 230.90 EUR  

       II.1.6)  Ρληροφορίεσ ςχετικά με τα  τμήματα 

                     Η παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τμιματα: όχι 

      II.2)     Ρεριγραφή 

      II.2.2) Επιπλζον κωδικόσ(-οί) CPV 

71200000 Αρχιτεκτονικζσ και ςυναφείσ      υπθρεςίεσ         

II.2.3) Τόποσ εκτζλεςησ 

Κωδικόσ NUTS: EL431 Ηράκλειο 

 II.2.4) Ρεριγραφή τησ ςφμβαςησ: 

Η πόλθ του Ηρακλείου όπωσ κάκε ςφγχρονθ πόλθ, χαρακτθρίηεται από τθν κυριαρχία του δομθμζνου περιβάλλοντοσ, τισ 

πλθκυςμιακζσ πυκνότθτεσ και τον περιοριςμζνο αρικμό διαμορφωμζνων κοινοχριςτων χϊρων. τθν παροφςα μελζτθ 

λαμβάνονται υπόψθ οι χαρακτθριςμζνοι ωσ κοινόχρθςτοι χϊροι που από βρίςκονται ςτθν ευρφτερθ περιοχι των 

Μεςαμπελιϊν και Κορϊνθ Μαγαρά, ςυνολικισ επιφάνειασ 13.702,32 τ.μ.. τισ περιοχζσ αυτζσ παρατθρείται αυξθμζνθ 

οικοδομικι τθσ ανάπτυξθ και μεγάλθ ζλλειψθ διαμορφωμζνων κοινόχρθςτων χϊρων. 

Ο ςχεδιαςμόσ των νζων κοινόχρθςτων χϊρων ςυνεργεί κακοριςτικά ςτθν αναγζννθςθ τθσ γειτονίασ, ςτθ βελτίωςθ τοφ 

μικροκλίματοσ, τθ μείωςθ τοφ φαινομζνου τθσ αςτικισ νθςίδασ που προκαλείται από τισ υποβακμιςμζνεσ 

ατμοςφαιρικζσ ςυνκικεσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ ελλείψεισ ςε πράςινεσ επιφάνειεσ εντόσ του αςτικοφ ιςτοφ. τόχοσ 

αυτϊν των παρεμβάςεων είναι θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων, μζςω τθσ αναβάκμιςθσ τθσ λειτουργίασ, 

τθσ εικόνασ και τθσ ελκυςτικότθτασ των γειτονιϊν· αναλυτικά, θ μελζτθ ςτοχεφει: 

— ςτθ δθμιουργία των προχποκζςεων ενοποίθςθσ του κατακερματιςμζνου πολεοδομικοφ ιςτοφ, 

— ςτθν ανάδειξθ και πολεοδομικι ζνταξθ των κοινόχρθςτων χϊρων ςτθν οικιςτικι δομι τθσ γειτονιάσ και τθσ πόλθσ, 

— ςτθν αιςκθτικι και λειτουργικι αναβάκμιςθ των κοινόχρθςτων χϊρων ςαν κζντρα τθσ κοινωνικισ ηωισ, 

— βελτίωςθ του αςτικοφ μικροκλίματοσ και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, 

— αναβάκμιςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ ςτισ γειτονιζσ, 

— εξαςφάλιςθ υψθλοφ επιπζδου προςταςίασ για το περιβάλλον. 

Η μελζτθ περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ μελετϊν: 

1) μελζτθ κατθγορίασ (07) «Ειδικζσ αρχιτεκτονικζσ μελζτεσ»· 

2) μελζτθ κατθγορίασ (08) «τατικι μελζτθ»· 

3) μελζτθ κατθγορίασ (09) «Μελζτεσ μθχανολογικζσ - θλεκτρολογικζσ - θλεκτρονικζσ»· 

4) μελζτθ κατθγορίασ (13) «Μελζτθ υδραυλικϊν ζργων»· 

5) μελζτθ κατθγορίασ (16) «Σοπογραφικζσ μελζτεσ»· 

6) μελζτθ κατθγορίασ (25) «Μελζτθ φυτοτεχνικισ διαμόρφωςθσ κοινόχρθςτων χϊρων»· 

7) μελζτθ ςφνταξθσ .Α.Τ. - Φ.Α.Τ.. 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεςησ 

Η τιμι δεν είναι το μόνο κριτιριο ανάκεςθσ και όλα τα κριτιρια ορίηονται μόνο ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  

II.2.6)        Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίσ ΦΠΑ: 227 230.90 EUR 
 

II.2.7) Διάρκεια ςφμβαςησ 

Διάρκεια ςε μινεσ: 12 (κακαρόσ χρόνοσ) 

Η παροφςα ςφμβαςθ υπόκειται ςε παράταςθ: ναι 

Περιγραφι παρατάςεων: 

Παρατάςεισ μποροφν να δοκοφν, αν ικανοποιοφνται οι διατάξεισ του άρκρου 147 του Ν.4412/2016. 
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II.2.10) Ρληροφορίεσ ςχετικά με εναλλακτικζσ προςφορζσ 

Θα γίνουν δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ: όχι  

II.2.11) Ρληροφορίεσ ςχετικά με δικαιώματα προαίρεςησ 

Δικαιϊματα προαίρεςθσ: όχι 

II.2.13)      Ρληροφορίεσ ςχετικά με τα Ταμεία τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ 

Η ςφμβαςθ ςχετίηεται με ζργο ι/και πρόγραμμα χρθματοδοτοφμενο από τα Σαμεία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: όχι 

II.2.14)      Συμπληρωματικζσ πληροφορίεσ 

Τμήμα III: Νομικζσ, οικονομικζσ, χρηματοοικονομικζσ και τεχνικζσ πληροφορίεσ 
  III.1)    Ρροχποθζςεισ ςυμμετοχήσ 

  III.1.1)    Άδεια άςκηςησ επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των απαιτήςεων για την εγγραφή ςε 

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

Κατάλογοσ και ςφντομθ περιγραφι των όρων: 

Οι προςφζροντεσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο, που τθρείται ςτο κράτοσ 

εγκατάςταςισ τουσ. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα 

Μθτρϊα Μελετθτϊν ι Γραφείων Μελετϊν, υπό το πρίςμα των μεταβατικϊν διατάξεων του άρκρου 39 παρ. 1 του Π.Δ. 

71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/3.7.2019), ςτθν κατθγορία / κατθγορίεσ μελετϊν του άρκρου 12.1) τθσ παροφςασ. Οι 

προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα Μθτρϊα του Παραρτιματοσ XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. 

Προσ απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ: 

α) οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν ΕΛΛΑΔΑ, υποβάλλουν πτυχίο μελετθτι ι γραφείων μελετϊν, για τισ 

αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ μελετϊν, ωσ εξισ: 

1) για την κατηγορία μελζτησ 7, πτυχίο Δ’ τάξησ και άνω 

2) για την κατηγορία μελζτησ 8, πτυχίο Α’ τάξησ και άνω 

3) για την κατηγορία μελζτησ 9, πτυχίο B’ τάξησ και άνω 

4) για την κατηγορία μελζτησ 13, πτυχίο Α’ τάξησ και άνω 

5) για την κατηγορία μελζτησ 16, πτυχίο Α’ τάξησ και άνω 

6) για την κατηγορία μελζτησ 25, πτυχίο B’ τάξησ και άνω. 

Σο εν λόγω κριτιριο τίκεται ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο μόνο για τουσ μελετθτζσ των οποίων τα πτυχία εγγραφισ ςτο 

Μθτρϊο Μελετθτϊν και ςτο Μθτρϊο Γραφείων Μελετϊν ιταν ςε ιςχφ κατά τθν 3.7.2019, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 188 παρ. 4 του Ν. 4635/2019, οι οποίεσ αντικατζςτθςαν τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 39 του 

Π.Δ. 71/2019 και ιςχφουν· 

β) οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, υποβάλλουν τισ δθλϊςεισ 

και πιςτοποιθτικά που περιγράφονται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του Ν.4412/2016· 

γ) οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ - μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι ςε 

τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ .Δ.., ςτον βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 

καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5, και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I 

τθσ ωσ άνω υμφωνίασ ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, υποβάλλουν 

πιςτοποιθτικό αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου. τθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο 

μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 

χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι 

αςκεί τθ δραςτθριότθτα τοφ άρκρου 17.1) τθσ παροφςασ. 
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III.1.2)      Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Κριτιρια επιλογισ όπωσ ορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ   ςφμβαςθσ 

III.1.3)     Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Κριτιρια επιλογισ όπωσ ορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

III.2)       Προι που αφοροφν τη ςφμβαςη 

   III.2.1)   Ρληροφορίεσ ςχετικά με ςυγκεκριμζνη επαγγελματική κατηγορία 

Η εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ προορίηεται για ςυγκεκριμζνθ επαγγελματικι κατθγορία 

Αναφζρατε τισ ςχετικζσ νομοκετικζσ, κανονιςτικζσ ι διοικθτικζσ διατάξεισ: 

φμφωνα με τον Ν.4412/2016, όπωσ ςιμερα ιςχφει, δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ 

αυτϊν, που δραςτθριοποιοφνται ςτθν εκπόνθςθ μελετϊν των κατθγοριϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 12.1) και που 

είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ· 

β) κράτοσ - μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.)· 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ .Δ.., ςτον βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 

καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5, και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I 

τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 

πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ, ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

1) για τθν κατθγορία μελζτθσ 7 (Ειδικζσ αρχιτεκτονικζσ μελζτεσ)· 

2) για τθν κατθγορία μελζτθσ 8 (τατικι μελζτθ)· 

3) για τθν κατθγορία μελζτθσ 9 (Μελζτεσ μθχανολογικζσ - θλεκτρολογικζσ - θλεκτρονικζσ)· 

4) για τθν κατθγορία μελζτθσ 13 (Μελζτθ υδραυλικϊν ζργων)· 

5) για τθν κατθγορία μελζτθσ 16 (Σοπογραφικι μελζτθ)· 

6) για τθν κατθγορία μελζτθσ 25 (Μελζτθ φυτοτεχνικισ διαμόρφωςθσ κοινόχρθςτων χϊρων). 

 III.2.2) Προι εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ: 

Η ςφμβαςθ κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τον Ν.4412/2016 και τα ςυμβατικά τεφχθ του διαγωνιςμοφ, τα οποία 

αναρτϊνται ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα Ε..Η.ΔΗ.. του διαγωνιςμοφ. 

   III.2.3)  Ρληροφορίεσ ςχετικά µε το προςωπικό που αναλαμβάνει την εκτζλεςη τησ ςφµβαςησ: Τποχρζωςθ αναφοράσ των       
ονοματεπωνφμων και των επαγγελτικϊν προςόντων του προςωπικοφ, ςτο οποίο ανατίκεται θ εκτζλεςθ τθσ ςφµβαςθσ. 

 

Τμήμα IV: Διαδικαςία 
  IV.1)      Ρεριγραφή 

  IV.1.1)   Είδοσ διαδικαςίασ 

                   Ανοικτι διαδικαςία 

IV.1.3)   Ρληροφορίεσ ςχετικά με ςυμφωνία-πλαίςιο ή δυναμικό ςφςτημα αγορών 

IV.1.8)  Ρληροφορίεσ για τη Συμφωνία περί Δημοςίων Ρρομηθειών (GPA) 

Η ςφμβαςθ καλφπτεται από τθ υμφωνία περί Δθμοςίων Προμθκειϊν: όχι 

 

IV.2)      Διοικητικζσ πληροφορίεσ 

  IV.2.2)      Ρροθεςμία παραλαβήσ των προςφορών ή των αιτήςεων ςυμμετοχήσ 

Ημερομθνία: 22/02/2021 

Σοπικι ϊρα: 22:00 

  IV.2.4)      Γλώςςεσ ςτισ οποίεσ μποροφν να υποβληθοφν οι προςφορζσ ή οι αιτήςεισ ςυμμετοχήσ: 

Ελλθνικά 
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IV.2.6) Ελάχιςτη απαιτοφμενη χρονική διάρκεια ιςχφοσ τησ προςφοράσ 

Διάρκεια ςε μινεσ: 12 (από τθν αναφερόμενθ θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν) 

  IV.2.7) Προι για την αποςφράγιςη των προςφορών 

Ημερομθνία: 25/02/2021 

Σοπικι ϊρα: 10:00  

 Σόποσ: Ηράκλειο Κριτθσ. 

Πλθροφορίεσ για τα εξουςιοδοτθμζνα άτομα και τθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ προςφορϊν: 

Η αποςφράγιςθ κα είναι θλεκτρονικι, μζςω τθσ πλατφόρμασ των θλεκτρονικϊν διαγωνιςμϊν Ε..Η.ΔΗ... 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςε όλα τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ, μζςω τθσ 

πλατφόρμασ του Ε..Η.ΔΗ... 

Τμήμα VI: Ρρόςθετεσ πληροφορίεσ 

VI.1) Ρληροφορίεσ ςχετικά με επαναλαμβανόμενεσ ςυμβάςεισ 

Πρόκειται για επαναλαμβανομζνθ δθμόςια ςφμβαςθ: όχι 

VI.3) Συμπληρωματικζσ πληροφορίεσ: 

VI.4)          Διαδικαςίεσ προςφυγήσ 

  VI.4.1)      Φορζασ αρμόδιοσ για τισ διαδικαςίεσ προςφυγήσ 

Επίςθμθ επωνυμία: Αρχι Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν 

Σαχ. διεφκυνςθ: Λεωφόροσ Θθβϊν 196 - 198, Άγ. Ιωάννθσ Ρζντθσ, κτίριο «Κεράνθσ»  

Πόλθ: Ακινα 

Σαχ. κωδικόσ: 182 33 

Χϊρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 

Σθλζφωνο: +30 2132141216 

Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/ 

VI.4.3) Υποβολή προςφυγών 

Ακριβείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν (τισ) προκεςμία(-εσ) για τθν υποβολι προςφυγϊν: 
 

φμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 6 τθσ διακιρυξθσ: 

ε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 

προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

α) δζκα (10) θμζρεσ, από τθν κοινοποίθςθ τισ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα, αν θ 

πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι 

β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ, από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν, αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα 

επικοινωνίασ, άλλωσ· 

γ) δζκα (10) θμζρεσ, από τθν πλιρθ —πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ— γνϊςθ τθσ πράξθσ, που βλάπτει τα ςυμφζροντα του 

ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. 

ε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ, από 

τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τισ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Η προδικαςτικι προςφυγι, με βάςθ και τα όςα προβλζπονται ςτο Π.Δ. 39/2017, κατατίκεται θλεκτρονικά, βάςει του 

τυποποιθμζνου εντφπου και μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του υποςυςτιματοσ προσ τθν 

ανακζτουςα αρχι, επιλζγοντασ, κατά περίπτωςθ, τθν ζνδειξθ «Προδικαςτικι Προςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό 

ζγγραφο, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8 τθσ υπ' αρικ. 117384/26.10.2017 Κ.Τ.Α.. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τισ προδικαςτικισ προςφυγισ, κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα υπζρ του 

Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε 

περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν από τθν ζκδοςθ τισ απόφαςθσ τισ 
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Α.Ε.Π.Π. επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ 

ενζργεια. 

Η προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί 

ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ Α.Ε.Π.Π. μετά από άςκθςθ προςφυγισ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 368 του ν. 4412/2016. 
 
 

VI.4.4) Υπηρεςία από την οποία παρζχονται πληροφορίεσ για την υποβολή προςφυγών 

Επίςθμθ επωνυμία: Αρχι Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν 

Σαχ. διεφκυνςθ: Λεωφόροσ Θθβϊν 196 - 198, Άγ. Ιωάννθσ Ρζντθσ, κτίριο «Κεράνθσ»  

Πόλθ: Ακινα 

Σαχ. κωδικόσ: 182 33 

Χϊρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 

Σθλζφωνο: +30 2132141216 

Φαξ: +30 2132141229 

Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/ 

VI.5) Ημερομηνία αποςτολήσ τησ παροφςασ προκήρυξησ ςτην ΕΕ: 

24/12/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο αντιδήμαρχοσ Τεχνικών Ζργων, Ρραςίνου 
και Καθημερινότητασ 

 
 
 
 

Ιωάννθσ Αναςταςάκθσ
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