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ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΜΕΨ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ
ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ (Ε..Η.ΔΗ..)
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΓΟΤ
Τμήμα I : Αναθέτουςα Αρχή
Ι.1.
Επωνυμία, διευθύνςεισ και ςημεία επαφήσ:
Αναθϋτων φορϋασ : Δόμοσ Ορχομενού
Οδόσ
: 28ησ Οκτωβρύου 50
Σαχ. Κωδ.
: 32300, Ορχομενόσ
Σηλ.
: 2261351116
Telefax
: 2261351114
E-mail
: giliopoulos@orchomenos.gr
Πληροφορύεσ:
: Γρηγόρησ Ηλιόπουλοσ

Τμήμα II : Αντικείμενο τησ ςύμβαςησ
II.1. Περιγραφή:
 Ο τύτλοσ τησ ςύμβαςησ εύναι: «ΔΙΚΣΤΑ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΣΩΝ Σ.Κ.
ΔΙΟΝΤΟΤ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ».
 Κύριοσ τόποσ ό τοποθεςύα εκτϋλεςησ: Οικιςμού Αγ. Δημητρύου & Διονύςου Δόμου Ορχομενού &
περιμετρικού οδού οικιςμού Ορχομενού.
Κωδικόσ NUTS: EL641.

II.2. ύντομη περιγραφή τησ ςύμβαςησ:
Αντικεύμενο τησ παρούςασ εργολαβύασ εύναι η καταςκευό των ϋργων αποχϋτευςησ ακαθϊρτων των
οικιςμών Αγ. Δημητρύου και Διονύςου και των ϋργων μεταφορϊσ ςτο αντλιοςτϊςιο Ορχομενού. Σα
δύκτυα αποχϋτευςησ και τα ϋργα μεταφορϊσ-προςαγωγόσ των λυμϊτων προσ το αντλιοςτϊςιο
Ορχομενού αποτελούνται από αγωγούσ (βαρύτητασ & καταθλιπτικούσ) ςυνολικού μόκουσ περύπου
26,5 km, καθώσ και πϋντε (5) αντλιοςτϊςια ακαθϊρτων. Επύςησ, ςτην εργολαβύα περιλαμβϊνονται οι
ιδιωτικϋσ ςυνδϋςεισ των ακινότων με το δύκτυο ακαθϊρτων.
[CPV: 45232420]
II.3. Εκτιμώμενη αξία:
Ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε 5.060.000,00 Ευρώ και αναλύεται ςε:
Δαπϊνη Εργαςιών 3.892.530,24 Ευρώ.
Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 700.655,44 Ευρώ.
Απρόβλεπτα (ποςοςτού 9% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 413.386,71 Ευρώ,
που αναλώνονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 156 παρ. 3. (α) του ν. 4412/2016.
το ανωτϋρω ποςό προβλϋπεται αναθεώρηςη ςτισ τιμϋσ ποςού 53.427,61 Ευρώ, ςύμφωνα με το ϊρθρο
153 του ν. 4412/2016.
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Ανϊ κατηγορύα ϋργων ο προώπολογιςμόσ αναλύεται ωσ εξόσ:
α/α

1.

2.

Π/Υ εργαςιών
(με ΓΕ&ΟΕ 18% και Απρόβλεπτα 9%)

Κατηγορία έργων

ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ
(περιλαμβϊνεται το κοινό αντικεύμενο)
ΗΛΜ
Ή
ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ
ΗΛΜ
(περιλαμβϊνεται το κοινό αντικεύμενο)

4.384.823,26 €
621.749,13 €
2.672.491,62 €
2.334.080,77 €

II.4. Διάρκεια τησ ςύμβαςησ:
Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου, ορύζεται ςε δώδεκα (12) μήνεσ από την ημϋρα
υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ.
Τμήμα III : Νομικέσ, οικονομικέσ, χρηματοοικονομικέσ και τεχνικέσ πληροφορίεσ
III.1. Απαιτούμενεσ εγγυήςεισ:
 Για την ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη από τουσ ςυμμετϋχοντεσ οικονομικούσ
φορεύσ, κατϊ τουσ όρουσ τησ παρ. 1α) του ϊρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικόσ επιςτολόσ
ςυμμετοχόσ, που ανϋρχεται ςτο ποςό των 101.200,00 ευρώ.
την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει και τον όρο ότι
η εγγύηςη καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν ςτην
ϋνωςη.
Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη λόξη του
χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 19 τησ παρούςασ, ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται.
 Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα με
το ϊρθρο 302 παρ. 1β) του ν. 4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό 5% επύ
τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ
ςύμβαςησ.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ,
όπωσ αυτό ειδικότερα ορύζει.
ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 132 ν. 4412/2016, η οπούα
ςυνεπϊγεται αύξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν
την τροποπούηςη, ςυμπληρωματικό εγγύηςη το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5%
επύ του ποςού τησ αύξηςησ χωρύσ ΥΠΑ.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την
εφαρμογό όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ Αναθϋτοντοσ Υορϋασ ό του
κυρύου του ϋργου ϋναντι του αναδόχου.

III.2. Βαςικοί όροι χρηματοδότηςησ και πληρωμήσ:
Σο ϋργο αποτελεύ υποϋργο τησ ενταγμϋνησ ςτο ΕΠ-ΤΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 και ςυγχρηματοδοτούμενησ
από το Ευρωπαώκό Σαμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ (Ε.Σ.Π.Α.) Πρϊξησ με τύτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ
ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΟΙΚΙΜΟΤ ΟΡΦΟΜΕΝΟΤ. ΕΡΓΑΙΕ ΑΠΟΠΕΡΑΣΩΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΕΛ.
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟ ΑΠΑΓΩΓΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΜΕΝΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ.» και
χρηματοδοτεύται ποςό 4.689.520,00 Ευρώ από εθνικούσ πόρουσ ςε ποςοςτό 100% (Κωδικόσ Πρϊξησ
Α: 2016Ε27510024) και ποςό 370.480,00 Ευρώ από ύδιουσ πόρουσ του Δόμου Ορχομενού ςε
ποςοςτό 100% (ΚΑ: 02.25.7312.0145).
Σο ϋργο υπόκειται ςτισ κρατόςεισ που προβλϋπονται για τα ϋργα αυτϊ, περιλαμβανομϋνησ τησ
κρϊτηςησ ύψουσ 0,07% υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων
υμβϊςεων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06% υπϋρ των
λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 350
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παρ. 3 του ν. 4412/2016, τησ κρϊτηςησ 6%0, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 53 παρ. 7 περ. θ'
του ν. 4412/2016 και τησ υπ' αριθμ. ΔΝγ/οικ.42217/ΥΝ466/12.6.2017 απόφαςησ του Τπουργού
Τποδομών και Μεταφορών (Β' 2235) και τησ κρϊτηςησ (2,5‰) υπϋρ των Μηχανικών Σεχνολογικόσ
Εκπαύδευςησ (ΣΕ) τησ Π.Ο.ΜΗ.Σ.Ε.Δ.Τ. τακτικών υπαλλόλων (μόνιμων ό αορύςτου χρόνου) που
απαςχολούνται ςτο Δημόςιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ςτουσ Οργανιςμούσ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ Α΄ και Β΄ βαθμού.

III.3. Δικαιούμενοι ςυμμετοχήσ:
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιούνται
ςτισ κατηγορύεσ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ϋργων και ΗΛΜ ϋργων και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε:
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ,
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.),
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια
ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την
Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων
ςυμβϊςεων.
Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ.
Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 19 και
των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του ϊρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να
περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη
αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό πρϋπει να εύναι τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ
και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ϋνωςη (πχ κοινοπραξύα).
III.4. Κριτήρια επιλογήσ:
ΙΙΙ.4.1. Καταλληλότητα για την άςκηςη τησ επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ
Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, απαιτεύται οι
οικονομικού φορεύσ να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρεύται ςτο
κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ. Ειδικϊ οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα απαιτεύται
να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μ.Ε.ΕΠ. του Ν.3669/2008 ςτισ κατηγορύεσ ϋργου του ϊρθρου ΙΙΙ.3 τησ
παρούςασ. Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ
απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτα Μητρώα του παραρτόματοσ ΦΙ του Προςαρτόματοσ Α του ν.
4412/2016.
ΙΙΙ.4.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορϋασ πρϋπει να διαθϋτει ύδια κεφϊλαια, πϊγια ςτοιχεύα, καταθϋςεισ ςε τρϊπεζα, όπωσ
ορύζονται ςτο ϊρθρο 100 του Ν.3669/2008 (ΥΕΚ 116/Α/18-06-2008), και ςυγκεκριμϋνα ςύμφωνα με
τισ παρ. 6.β) και 6.γ) του ϊρθρου 100 του Ν. αυτού για την κατηγορύα ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ϋργων και ςύμφωνα
με την παρ. 4.β) του Ν. αυτού για την κατηγορύα ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ϋργων.
Ειδικϊ οι εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ, δεν θα πρϋπει να υπερβαύνουν
τα ανώτατα επιτρεπτϊ όρια ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων, ςύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπωσ ιςχύει.
ΙΙΙ.4.3. Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικόσ φορϋασ πρϋπει να διαθϋτει την ελϊχιςτη ςτελϋχωςη, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 100 του
Ν.3669/2008 (ΥΕΚ 116/Α/18-06-2008), και ςυγκεκριμϋνα ςύμφωνα με την παρ. 6.α) του ϊρθρου 100
του Ν. αυτού για την κατηγορύα ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ϋργων και ςύμφωνα με την παρ. 4.α) του Ν. αυτού για
την κατηγορύα ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ϋργων.
Τμήμα IV : Διαδικαςία
IV.1. Είδοσ διαδικαςίασ – Κριτήριο ανάθεςησ:
Η επιλογό του Αναδόχου, θα γύνει ςύμφωνα με την «ανοικτό διαδικαςύα» του ϊρθρου 264 του ν.
4412/2016 και υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού.
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Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ
μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό).

IV.2. Προθεςμίεσ:
Ωσ ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών ορύζεται η 15/01/2020 ,
ημϋρα Σετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
Ωσ ημερομηνύα και ώρα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των προςφορών ορύζεται η 21/01/2020 ,
ημϋρα Σρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
Τμήμα VI: Πρόςθετεσ πληροφορίεσ
VI.1. Προδικαςτικέσ Προςφυγέσ/Προςωρινή δικαςτική προςταςία:
Κϊθε ενδιαφερόμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη ςύμβαςη και ϋχει
ό εύχε υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα από εκτελεςτό πρϊξη ό παρϊλειψη τησ Αναθϋτοντοσ
Υορϋασ κατϊ παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ό τησ εςωτερικόσ νομοθεςύασ,
δικαιούται να αςκόςει προδικαςτικό προςφυγό ενώπιον τησ ΑΕΠΠ κατϊ τησ ςχετικόσ πρϊξησ ό
παρϊλειψησ τησ Αναθϋτοντοσ Υορϋασ, προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ
που δικαιολογούν το αύτημϊ του.
ε περύπτωςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ τησ Αναθϋτοντοσ Υορϋασ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ
προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι:
(α) δϋκα (10) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορϋα αν η πρϊξη κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςα ό τηλεομοιοτυπύα ό
(β) δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςε αυτόν αν
χρηςιμοποιόθηκαν ϊλλα μϋςα επικοινωνύασ, ϊλλωσ
(γ) δϋκα (10) ημϋρεσ από την πλόρη, πραγματικό ό τεκμαιρόμενη, γνώςη τησ πρϊξησ που βλϊπτει τα
ςυμφϋροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορϋα.
ε περύπτωςη παρϊλειψησ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι
δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ προςβαλλόμενησ παρϊλειψησ .
Η προδικαςτικό προςφυγό, με βϊςη και τα όςα προβλϋπονται ςτο π.δ. 39/2017, κατατύθεται
ηλεκτρονικϊ βϊςει του τυποποιημϋνου εντύπου και μϋςω τησ λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα» του
υποςυςτόματοσ προσ τον Αναθϋτοντα Υορϋα, επιλϋγοντασ κατϊ περύπτωςη την ϋνδειξη «Προδικαςτικό
Προςφυγό» και επιςυνϊπτοντασ το ςχετικό ϋγγραφο ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.
Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατατύθεται παρϊβολο από τον
προςφεύγοντα υπϋρ του Δημοςύου, κατϊ τα ειδικϊ οριζόμενα ςτο ϊρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οπούο επιςτρϋφεται ςτον προςφεύγοντα ςε περύπτωςη ολικόσ ό μερικόσ αποδοχόσ τησ προςφυγόσ του
ό ςε περύπτωςη που πριν την ϋκδοςη τησ απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ επύ τησ προςφυγόσ, ο Αναθϋτων Υορϋασ
ανακαλεύ την προςβαλλόμενη πρϊξη ό προβαύνει ςτην οφειλόμενη ενϋργεια.
Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και η ϊςκηςό τησ κωλύουν τη ςύναψη τησ
ςύμβαςησ επύ ποινό ακυρότητασ, η οπούα διαπιςτώνεται με απόφαςη τησ ΑΕΠΠ μετϊ από ϊςκηςη
προςφυγόσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Η προηγούμενη παρϊγραφοσ δεν εφαρμόζεται ςτην περύπτωςη που, κατϊ τη διαδικαςύα ςύναψησ τησ
παρούςασ ςύμβαςησ, υποβληθεύ μόνο μύα (1) προςφορϊ .
Κατϊ τα λοιπϊ, η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ δεν κωλύει την πρόοδο τησ διαγωνιςτικόσ
διαδικαςύασ, εκτόσ αν ζητηθούν προςωρινϊ μϋτρα προςταςύασ κατϊ το ϊρθρο 366 του ν.4412/2016.
Ο Αναθϋτων Υορϋασ, μϋςω τησ λειτουργύασ τησ «Επικοινωνύασ»:
α. κοινοποιεύ την προδικαςτικό προςφυγό ςε κϊθε ενδιαφερόμενο τρύτο ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα
ςτην περ. α τησ παρ. 1 του ϊρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 9 του
π.δ. 39/2017,
β. ειδοποιεύ, παρϋχει πρόςβαςη ςτο ςύνολο των ςτοιχεύων του διαγωνιςμού και διαβιβϊζει ςτην Αρχό
Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα ςτην περ. β’ τησ παρ. 1 του ϊρθρου
365 του ν. 4412/2016, ςύμφωνα και με την παρ. 1 του ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017
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Η ΑΕΠΠ αποφαύνεται αιτιολογημϋνα επύ τησ βαςιμότητασ των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ιςχυριςμών τησ προςφυγόσ και των ιςχυριςμών τησ Αναθϋτοντοσ Υορϋασ και, ςε περύπτωςη
παρϋμβαςησ, των ιςχυριςμών του παρεμβαύνοντοσ και δϋχεται (εν όλω ό εν μϋρει) ό απορρύπτει την
προςφυγό με απόφαςό τησ, η οπούα εκδύδεται μϋςα ςε αποκλειςτικό προθεςμύα εύκοςι (20) ημερών
από την ημϋρα εξϋταςησ τησ προςφυγόσ .
ε περύπτωςη ςυμπληρωματικόσ αιτιολογύασ επύ τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ, αυτό υποβϊλλεται ϋωσ
και δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την ςυζότηςη τησ προςφυγόσ και κοινοποιεύται αυθημερόν ςτον
προςφεύγοντα μϋςω τησ πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ ό αν αυτό δεν εύναι εφικτό με οποιοδόποτε
πρόςφορο μϋςο. Τπομνόματα επύ των απόψεων και τησ ςυμπληρωματικόσ αιτιολογύασ τησ
Αναθϋτοντοσ Υορϋασ κατατύθενται μϋςω τησ πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ ϋωσ πϋντε (5) ημϋρεσ πριν από
τη ςυζότηςη τησ προςφυγόσ.
Η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ αποτελεύ προώπόθεςη για την ϊςκηςη των ϋνδικων
βοηθημϊτων τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακύρωςησ του ϊρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατϊ των εκτελεςτών πρϊξεων ό παραλεύψεων τησ Αναθϋτοντοσ Υορϋασ.
Όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον μπορεύ να ζητόςει την αναςτολό τησ εκτϋλεςησ τησ απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ
και την ακύρωςό τησ ενώπιον του αρμοδύου δικαςτηρύου . Δικαύωμα ϊςκηςησ των ύδιων ενδύκων
βοηθημϊτων ϋχει και ο Αναθϋτων Υορϋασ, αν η ΑΕΠΠ κϊνει δεκτό την προδικαςτικό προςφυγό. Με τα
ϋνδικα βοηθόματα τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακύρωςησ λογύζονται ωσ
ςυμπροςβαλλόμενεσ με την απόφαςη τησ ΑΕΠΠ και όλεσ οι ςυναφεύσ προσ την ανωτϋρω απόφαςη
πρϊξεισ ό παραλεύψεισ τησ Αναθϋτοντοσ Υορϋασ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ό ςυντελεςτεύ αντιςτούχωσ ϋωσ
τη ςυζότηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ ό την πρώτη ςυζότηςη τησ αύτηςησ ακύρωςησ.
Η ϊςκηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ δεν εξαρτϊται από την προηγούμενη ϊςκηςη τησ αύτηςησ ακύρωςησ.
Η αύτηςη αναςτολόσ κατατύθεται ςτο αρμόδιο δικαςτόριο μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα (10) ημερών από
την κοινοπούηςη ό την πλόρη γνώςη τησ απόφαςησ επύ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και ςυζητεύται
το αργότερο εντόσ τριϊντα (30) ημερών από την κατϊθεςό τησ. Για την ϊςκηςη τησ αιτόςεωσ
αναςτολόσ κατατύθεται το προβλεπόμενο παρϊβολο, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η ϊςκηςη αύτηςησ αναςτολόσ κωλύει τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, εκτόσ εϊν με την προςωρινό διαταγό ο
αρμόδιοσ δικαςτόσ αποφανθεύ διαφορετικϊ.
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