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Υπηρεσίες - 107774-2019

07/03/2019    S47    - - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 
I. II. III. IV. VI.
Ελλάδα-Σαμοθράκη: Υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου

2019/S 047-107774

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Legal Basis:

 
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

Τμήμα II: Αντικείμενο

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Δήμος Σαμοθράκης 
Σαμοθράκη 
Σαμοθράκη 
680 02 
ΕΛΛΑΔΑ 
Αρμόδιος για πληροφορίες: Πασχαλιά Παυλίδου 
Τηλέφωνο: +30 2551041218 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: p.pavlidou@samothraki.gr 
Φαξ: +30 2551041641 
Κωδικός NUTS: EL511
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: www.samothraki.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.samothraki.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

II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:

Τοπικό Χωρικό (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Σαμοθράκης.
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

71400000
II.1.3) Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες
II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

Αφορά στην εκπόνηση του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (Τ.Χ.Σ.), βάσει του Νέου
Χωροταξικού Νόμου 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - βιώσιμη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις», στα όρια του Δήμου Σαμοθράκης, όπως αυτά καθορίστηκαν με
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τον Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των απαραίτητων
υποστηρικτικών μελετών.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 157 889.80 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

71351910
90712100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: EL511
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Σαμοθράκη.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία -
Θράκη 2014 - 2020», με κωδικό ΟΠΣ 5027246 και θα χρηματοδοτηθεί εξ
ολοκλήρου από το Ε.Τ.Π.Α..
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 157 889,80 EUR (χωρίς ΦΠΑ) και
περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές, των παρακάτω επιμέρους
κατηγοριών μελετών:
1) 48 954,68 EUR, για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες)·
2) 48 954,68 EUR, για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές μελέτες)·
3) 23 037,63 EUR, για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογικές μελέτες)·
4) 16 348,50 EUR, για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντική μελέτη).
Και 20 594,32 EUR, για απρόβλεπτες δαπάνες.
Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου, ορίζεται η
ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Η συνολική προθεσμία για την
περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, ήτοι την παραλαβή της μελέτης από
τον Δ. Σαμοθράκης, ορίζεται σε 25 μήνες από την υπογραφή τού συμφωνητικού,
ενώ προβλέπονται και 8 επιπλέον μήνες, για την έκδοση του Π.Δ..
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 21
μήνες.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει, σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του
άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής,
ποσού 3 157,80 EUR.
Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
και κατατίθεται, πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής
προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής.
Η σύμβαση ανατίθεται, βάσει του κριτηρίου του άρθρου 21, του αναλυτικού
τεύχους της διακήρυξης, σε προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη
συμμετοχή, βάσει του άρθρου 18 και πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 19
της διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης

Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο
στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 157 889.80 EUR
II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες: 25
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Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
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: ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία
Θράκη 2014-2020»

II.2.14) Συμπληρωματικές 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:
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται
στο άρθρο 12.1) της αναλυτικής διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος - μέλος της Ένωσης·
β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)·
γ) τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στον 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 τής ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) 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.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα
Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στις κάτωθι κατηγορίες μελετών:
Στην κατηγορία μελέτης 01, Χωροταξικές και Ρυθμιστικές μελέτες.
Στην κατηγορία μελέτης 02, Πολεοδομικές μελέτες.
Στην κατηγορία μελέτης 20, Γεωλογικές μελέτες.
Στην κατηγορία μελέτης 27, Περιβαλλοντικές μελέτες.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα
του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016. Συγκεκριμένα,
απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, με τα της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, δηλαδή
πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελματικό / εμπορικό μητρώο τού κράτους
εγκατάστασής τους και εφόσον δεν εκδίδεται τέτοιο, ένορκη βεβαίωση, που να
βεβαιώνει την αδυναμία έκδοσης τού πιστοποιητικού και την εγγραφή τους στο
μητρώο.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

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

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει, επί ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω
τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες:
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α) τεχνική ικανότητα: Στην κατηγορία μελέτης 01, 1 τουλάχιστον μελετητή 8ετούς
εμπειρίας σε χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες.
Στην κατηγορία μελέτης 02, 1 τουλάχιστον μελετητή 8ετούς εμπειρίας σε
πολεοδομικές μελέτες. Στην κατηγορία μελέτης 20, 1 τουλάχιστον μελετητή
4ετούς εμπειρίας σε γεωλογικές μελέτες.
Στην κατηγορία μελέτης 27, 1 τουλάχιστον μελετητή 4ετούς εμπειρίας σε
περιβαλλοντικές μελέτες των ελληνικών μητρώων μελετητών ή γραφείων
εταιρειών μελετητών.
Επιπλέον των επιχειρήσεων, που είναι εγγεγραμμένες σε τάξεις των μητρώων,
επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του ν.
4412/2016, μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού,
ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις (άρ. 119, παρ. 5 του ν. 4472/2017).
Επιπλέον των ανωτέρω, ως προς την απόδειξη της εμπειρίας της παρούσας, για
όλους τους συμμετέχοντες, προσκομίζεται κατάλογος των κυριότερων σχετικών
μελετών (χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες, πολεοδομικές και ρυμοτομικές
μελέτες, γεωλογικές μελέτες και περιβαλλοντικές μελέτες), που εκτελέσθηκαν
έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Η τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται, εφόσον ισχύουν σωρευτικά τα εξής:
1) έχει παρέλθει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα εκ της κτήσης πτυχίου ή
διπλώματος, ανά κατηγορία μελέτης (για χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες 1
τουλάχιστον στέλεχος με τουλάχιστον 8ετή εμπειρία, για πολεοδομικές και
ρυμοτομικές μελέτες 1 τουλάχιστον στέλεχος με τουλάχιστον 8ετή εμπειρία, για
γεωλογικές μελέτες 1 τουλάχιστον στέλεχος με τουλάχιστον 4ετή εμπειρία και
για περιβαλλοντικές μελέτες 1 τουλάχιστον στέλεχος με τουλάχιστον 4ετή
εμπειρία. Το χρονικό διάστημα υπολογίζεται από τον χρόνο κτήσης πτυχίου ή
διπλώματος·
2) απαιτείται υποχρεωτικά και η εκπόνηση μελετών συνολικού οικονομικού
αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ, τουλάχιστον ίσου με τα κάτωθι:
— για χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες ποσού 121 100,00 EUR,
— για πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες ποσού 121 100,00 EUR,
— για γεωλογικές μελέτες ποσού 30 275,00 EUR,
— για περιβαλλοντικές μελέτες ποσού 48 440,00 EUR.
Για την απόδειξη τής εκπόνησης και του οικονομικού αντικειμένου των ως άνω
μελετών, απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικών, συντασσόμενων ή
θεωρούμενων από την αρμόδια αρχή, από τα οποία να προκύπτουν τα ακόλουθα
στοιχεία: ο εργοδότης και ο ανάδοχος της μελέτης, το αντικείμενο της μελέτης, η
επιτυχής εκτέλεση της μελέτης από τον επικαλούμενο την εμπειρία, η αξία της
μελέτης που εκπονήθηκε από τον επικαλούμενο την εμπειρία (τελική αμοιβή), ο
χρόνος έγκρισης ή παραλαβής των εργασιών από τον φορέα ανάθεσής της.
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δεν προκύπτουν από το πιστοποιητικό του
φορέα ανάθεσης, υποβάλλεται συμπληρωματικά, οποιοδήποτε άλλο επίσημο
στοιχείο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία αυτά.
Σε περίπτωση ιδιώτη εργοδότη (όταν πρόκειται για υπεργολαβία μελέτης), θα
πρέπει να προσκομισθούν συνολικά τα κάτωθι:
α) συμφωνητικό μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου μελετητή·
β) ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου μελετητή (ιδιώτης εργοδότης) και
του διαγωνιζομένου ή τιμολόγιο/-α παροχής υπηρεσιών μεταξύ του αναδόχου
μελετητή και του διαγωνιζόμενου·
γ) εγκριτική απόφαση της μελέτης από την επιβλέπουσα υπηρεσία ή απόφαση
παραλαβής της μελέτης από την προϊσταμένη αρχή ή ανάλογη βεβαίωση
εμπειρίας, από την οποία να προκύπτει η ολοκλήρωση τής μελέτης.
Σε περίπτωση που από τα ανωτέρω δεν προκύπτουν με σαφήνεια, η δηλούμενη
υπεργολαβία υποβάλλεται συμπληρωματικά, οποιοδήποτε άλλο επίσημο
στοιχείο.
Ειδικά για τους κατόχους βεβαίωσης εγγραφής (μελετητικό πτυχίο) στο Μητρώο
Μελετητών / Γραφείων Μελετών: στην τάξη Β και άνω για χωροταξικές και
ρυθμιστικές μελέτες, στην τάξη Β και άνω για πολεοδομικές και ρυμοτομικές
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Τμήμα IV: Διαδικασία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

μελέτες, στην τάξη Α και άνω για γεωλογικές μελέτες στην τάξη Α και άνω για
περιβαλλοντικές μελέτες.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
H τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την κάθε κατηγορία μελέτης,
αποδεικνύεται μόνο με την προσκόμιση της βεβαίωσης εγγραφής (μελετητικό
πτυχίο), στο Μητρώο Μελετητών / Γραφείων Μελετών.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης, που συμμορφώνονται
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή
ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 22.2.6) του
παρόντος άρθρου.

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

Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική
κατηγορία

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της

σύμβασης

Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών
προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

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

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία: 18/04/2019
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

Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των
προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία: 24/04/2019
Τοπική ώρα: 11:00
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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 (Α.Ε.Π.Π.) 
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198 
Άγ. Ιωάννης Ρέντης 
182 33 
ΕΛΛΑΔΑ 
Τηλέφωνο: +30 2132141216 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-
21306/htdocs/index.php

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:
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες), για την υποβολή
προσφυγών:
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 τής
προσβαλλόμενης 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 (παρ. 3, άρ. 8 της 117384/26.10.2017
Κ.Υ.Α).
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα το άρ. 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 τής Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση προσφυγής (άρ.
368,4412/2016). Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν
κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν
προσωρινά μέτρα προστασίας (άρ. 366, 4412/2016).
Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:
α) κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα (περ. α της παρ. 1, άρ. 365, 4412/2016 και περ.
α΄ της παρ. 1,άρ. 9, Π.Δ. 39/2017)·
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β) ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και
διαβιβάζει στην Α.Ε.Π.Π., τα προβλεπόμενα (περ. β’ της παρ. 1, άρ. 365,
4412/2016 και παρ. 1, άρ. 9, Π.Δ. 39/2017).
Η Α.Ε.Π.Π. 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, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών, από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση, για την άσκηση
των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του
άρ. 372,4412/2016, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της
αναθέτουσας αρχής.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης
της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και την ακύρωσή της, ενώπιον του αρμοδίου
δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η
αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή.
Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης,
λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της Α.Ε.Π.Π. και όλες οι
συναφείς 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 (προβλέπεται παράβολο)
κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την έκδοση τής απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το
αργότερο εντός 30 ημερών από την κατάθεσή της. Η ά […]

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή

προσφυγών

Δήμος Σαμοθράκης 
Σαμοθράκη 
Σαμοθράκη 
680 02 
ΕΛΛΑΔΑ 
Τηλέφωνο: +30 2551041218 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: p.pavlidou@samothraki.gr 
Φαξ: +30 2511041641
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.samothraki.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

05/03/2019
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