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ΣΜΗΜΑ Ι:Κύριοσ του Έργου – Αναθϋτων Υορϋασ 

Ι.1   Επωνυμύα, διευθύνςεισ και ςημεύα επαφόσ 

Αναθϋτων Υορϋασ: Δημοτικό Επιχεύρηςη Ύδρευςησ-Αποχϋτευςησ Νϋςτου  (Δ.Ε.Τ.Α.Ν.) 

Οδόσ                                               : Έναντι Προφότη Ηλύα 

Σαχ.Κωδ. : 64200 

Σηλ. : 2591022261 

Telefax : 2591024205 

E-mail : deyan@deyanestou.gr 

Πληροφορύεσ : Kϊλφασ Κωνςταντύνοσ 

 

 

ΣΜΗΜΑ ΙΙ: Αντικεύμενο  τησ ςύμβαςησ  

ΙΙ.1 Περιγραφή 

Ο τύτλοσ τησ ςύμβαςησ εύναι «YΛΟΠΟΙΗΗ ΦΕΔΙΟΤ ΑΥΑΛΕΙΑ ΝΕΡΟΤ τησ Δ.Ε.Τ.Α. 

ΝΕΣΟΤ» 

Κύριοσ τόποσ ό τοποθεςύα των ϋργων, τόποσ παρϊδοςησ ό παροχόσ :ΦΡΤΟΤΠΟΛΗ (NUTS:EL 512 ) 

 

ΙΙ.2 ύντομη περιγραφό τησ ςύμβαςησ 

      Σα χϋδια Αςφϊλειασ Νερού, αποτελούν μύα ολιςτικό προςϋγγιςη που ςχετύζεται με την ποιοτικό 

διαχεύριςη των υδϊτων από την πηγό του νερού ϋωσ και τη διανομό, υιοθετώντασ την αρχό των 

«πολλαπλών φραγμϊτων» και εςτιϊζοντασ ςτην ανϊγκη εφαρμογόσ μϋτρων ελϋγχου ςε κϊθε κρύκο 

τησ αλυςύδασ υδροδότηςησ. τόχοι του χεδύου Αςφϊλειασ Νερού τησ ΔΕΤΑ Δόμου Νϋςτου» εύναι η 

διαςφϊλιςη τησ δημόςιασ υγεύασ και η υιοθϋτηςη και εφαρμογό ορθών πρακτικών ςτο δύκτυο 

διανομόσ του πόςιμου νερού μϋςω: 

ΕΠΙΧΕΙΡΙΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗ» 2014 - 2020 
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• ελαχιςτοπούηςησ παρουςύασ ρυπαντών ςτο πόςιμο νερό και ειδικϊ ςτην πηγό του. 

• ςωςτόσ επεξεργαςύασ του ύδατοσ 

• ςωςτόσ διανομόσ ςε δύκτυα ύδρευςησ, ανεξϊρτητα του μεγϋθουσ των δικτύων αυτών 

      Σο χϋδιο Αςφϊλειασ Νερού, αποτελεύ ϋνα δυναμικό εργαλεύο για τη διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ 

του πόςιμου νερού ςτο ςύςτημα ύδρευςησ, ότοι από την πηγό ϋωσ και τον καταναλωτό με βϊςη τη 

ςχετικό νομοθεςύα και τισ ιςχύουςεσ ρυθμιςτικϋσ διατϊξεισ. Η ςύνταξη και εφαρμογό του αποτελεύ 

πρόκληςη για τουσ υπεύθυνουσ φορεύσ, τα ςτελϋχη των οπούων μακροπρόθεςμα εξοικειώνονται με 

αυτό, το βελτιςτοποιούν και εν τϋλει επωφελούνται από την εφαρμογό του, ενώ η επιτυχύα τησ 

εφαρμογόσ του κρύνεται ςτην καλό ςυνεργαςύα όλων των εμπλεκόμενων φορϋων ςε ςυνδυαςμό με 

την ανϊπτυξη μιασ πλόρουσ οργανωμϋνησ διαδικαςύασ.  

Προώπολογιςμόσ υποϋργου 2, 59.790,80 € χωρύσ Υ.Π.Α.  

 

ΙΙ.3  Προεκτιμώμενη αμοιβό 

Η  εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ ανϋρχεται ςε 59.790,80€ (χωρύσ ΥΠΑ) και  περιλαμβϊνει τισ  
προεκτιμώμενεσ αμοιβϋσ των παρακϊτω επιμϋρουσ κατηγοριών μελετών:  
 

1. 16.564,50€ για μελϋτη κατηγορύασ (13) ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

2. 15.460,20€ για μελϋτη κατηγορύασ (16) ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ 

3. 11.340,90€ για μελϋτη κατηγορύασ (17) ΦΗΜΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΕ 

και 6.504,84 € για απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ. 

ΙΙ.4 9.920,36 € για ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΝΑΛΤΕΙ ΥΤΙΚΟΦΗΜΙΚΩΝ, ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ  

 

Η ςυνολικό προθεςμύα για την περαύωςη του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ ορύζεται ςε (24) μόνεσ  με 
καθαρό χρόνο μελϋτησ εύκοςι (20) μόνεσ από την υπογραφό του ςυμφωνητικού. το ςυμφωνητικό 
ορύζονται και τμηματικϋσ προθεςμύεσ, ωσ ακολούθωσ: 

1. Υϊςη Ι: ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΟΔΗΓΟΤ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 
ΑΝ: 3 μόνεσ 

2. Υϊςη ΙΙ: ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΟΤ ΑΝ: 12 μόνεσ 

3. Υϊςη ΙΙΙ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΝ: 5 μόνεσ 

Οι εγκρύςεισ τησ Τπηρεςύασ ανϊ φϊςη, ορύζονται ςτον ϋνα (1) μόνα ϋκαςτη. 

Ο καθαρόσ χρόνοσ ολοκλόρωςησ του μελετητικού αντικειμϋνου ορύζεται ςε εύκοςι (20) μόνεσ 

ΣΜΗΜΑ ΙΙΙ : Νομικϋσ, οικονομικϋσ, χρηματοοικονομικϋσ και τεχνικϋσ πληροφορύεσ 
 
ΙΙΙ.1 Απαιτούμενεσ Εγγυόςεισ 

Για την ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα απαιτεύται η κατϊθεςη εγγύηςησ ςυμμετοχόσ, ποςού   1.195,82 € 
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 13 τησ παρούςασ, ότοι μϋχρι 18-4-2022, ϊλλωσ η 
προςφορϊ απορρύπτεται. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη τησ προςφορϊσ, να ζητϊ από τον 
προςφϋροντα να παρατεύνει, πριν τη λόξη τουσ, τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ και τησ εγγύηςησ 
ςυμμετοχόσ. 



 

  - 3 - 

 

  

 
 

Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα με 

το ϊρθρο 72 παρ. 1 β) 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. 

Προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο ϋωσ 15% , ςύμφωνα με το ϊρθρο 187 του 

Ν.4412/2016.. Επιςημαύνεται ότι η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καλύπτει και την παροχό ιςόποςησ 

προκαταβολόσ προσ τον ανϊδοχο , χωρύσ να απαιτεύται η κατϊθεςη εγγύηςησ προκαταβολόσ. την 

περύπτωςη που ορύζεται μεγαλύτερο ύψοσ προκαταβολόσ αυτό λαμβϊνεται με την κατϊθεςη από τον 

ανϊδοχο εγγύηςησ προκαταβολόσ που θα καλύπτει τη διαφορϊ μεταξύ του ποςού τησ εγγύηςησ 

καλόσ εκτϋλεςησ και του ποςού τησ καταβαλλόμενησ προκαταβολόσ ( παρ.1 δ του ϊρθρου 302  του 

Ν.4412/2016). 

Οι ωσ ϊνω εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται από πιςτωτικϊ ό χρηματοδοτικϊιδρύματα ό 

αςφαλιςτικϋσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια των περιπτώςεων β΄ και γ΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 14 του 

ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη- μϋλη τησ Ένωςησ ό του Ευρωπαώκού 

Οικονομικού Φώρου ό ςτα κρϊτη-μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το 

δικαύωμα αυτό. Μπορούν, επύςησ, να εκδύδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με 

γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου 

χρηματικού ποςού. Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο 

Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ 

εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη οικονομικό φορϋα. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του οικονομικού φορϋα/αναδόχου από ϋνα ό 

περιςςότερουσ εκδότεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου, ανεξαρτότωσ του ύψουσ των. 

Εϊν η εγγύηςη εκδοθεύ από αλλοδαπό πιςτωτικό ύδρυμα μπορεύ να ςυνταχθεύ ςε μύα από τισ επύςημεσ 

γλώςςεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, αλλϊ θα ςυνοδεύεται απαραύτητα από  μετϊφραςη ςτην ελληνικό 

γλώςςα, ςύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 10.3. τησ παρούςασ. 
 

ΙΙΙ.2: Βαςικού όροι χρηματοδότηςησ 

Η μελϋτη ϋχει ενταχθεύ  ςτο «Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα ««Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Ανατολική 

Μακεδονία Θράκη 2014-2020» ωσ υποϋργο υπ’ αριθμ. 2 τησ Πρϊξησ με τύτλο: « ύνταξη - 

επικαιροπούηςη Γενικού χεδύου Ύδρευςησ (MasterPlan) και υλοπούηςη χεδύου Αςφϊλειασ Νερού 

του Δόμου Νϋςτου» και η ςύμβαςη θα χρηματοδοτηθεύ από τον «Άξονα Προτεραιότητασ: «2 Βελτύωςη 

τησ ελκυςτικότητασ τησ Περιφϋρειασ ωσ τόπου εγκατϊςταςησ επιχειρόςεων και ατόμων», ο οπούοσ 

ςυγχρηματοδοτεύται από το Ευρωπαώκό Σαμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ (Κωδικόσ Εναρύθμου ςτο 

ΠΔΕ 2019ΕΠ03110071 ) και υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατόςεισ, περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ 

ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων 

υμβϊςεων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώσ και τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06 % 

υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, ςύμφωνα με το 

ϊρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

 

ΙΙΙ.3: Προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ. 

Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιούνται 

ςτην εκπόνηςη μελετών των κατηγοριών  

1. 16.564,50€ για μελϋτη κατηγορύασ (13) ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

2. 15.460,20€ για μελϋτη κατηγορύασ (16) ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ 
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3. 11.340,90€ για μελϋτη κατηγορύασ (17) ΦΗΜΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΕ 

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. Δεν απαιτεύται 

από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό προςφορϊσ. Η 

ϋνωςη των φυςικών ό νομικών προςώπων μπορεύ να αφορϊ ςτην ύδια ό ςε διαφορετικϋσ κατηγορύεσ 

μελετών.  

Κϊθε διαγωνιζόμενοσ οφεύλει να διαθϋτει (α) οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, (β) 

τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 19 τησ διακόρυξησ. 

 

Σμόμα ΙV: Διαδικαςύα 

ΙV.1. Εύδοσ διαδικαςύασ-Κριτόριο ανϊθεςησ 

Η επιλογό του Αναδόχου θα γύνει με την ανοικτό διαδικαςύα του ϊρθρου 264 του ν. 4412/2016 και 

υπό προώποθϋςεισ του νόμου αυτού. 

Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ εύναι η «πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη 

προςφορϊ» βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ – τιμόσ». Για να προςδιοριςτεύ η πλϋον 

ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ – τιμόσ, θα 

αξιολογηθούν οι Σεχνικϋσ και Οικονομικϋσ προςφορϋσ των προςφερόντων με βϊςη τα κριτόρια και 

υποκριτόρια, καθώσ και η ςχετικό ςτϊθμιςό τουσ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21 

διακόρυξησ.  

ΙV.2. Προθεςμύεσ 

Ωσ ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών ορύζεται η 

18/2/2021, ημϋρα Πϋμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 

Ωσ ημερομηνύα και ώρα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των προςφορών ορύζεται η 

25/2/2021, ημϋρα Πϋμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 

 

Σμόμα VΙ: Πρόςθετεσ πληροφορύεσ 

VΙ.1. Τποβολό προδικαςτικών προςφυγών 

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 αναθϋτουςασ 
αρχόσ 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 αναθϋτουςασ αρχόσ, προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ 
που δικαιολογούν το αύτημϊ του.  

ε περύπτωςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ του αναθϋτοντα φορϋα, 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   
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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 φορϋα, 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 
φορϋασ  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. 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. 
 
Η προηγούμενη παρϊγραφοσ δεν εφαρμόζεται ςτην περύπτωςη που, κατϊ τη διαδικαςύα 
ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ, υποβληθεύ μόνο μύα (1) προςφορϊ . 
 
Ο αναθϋτων φορϋασ, 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 διαβιβϊζ ει 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  
 
Η ΑΕΠΠ αποφαύνεται αιτιολογημϋνα επύ τησ βαςιμότητασ των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ιςχυριςμών τησ προςφυγόσ και των ιςχυριςμών του αναθϋτοντα φορϋα 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 
Αναθϋτουςασ Αρχόσ 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 αναθϋτουςασ αρχόσ. 

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 φορϋασ, 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 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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ανωτϋρω απόφαςη πρϊξεισ ό παραλεύψεισ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, 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. 
 
 

Ο Πρόεδροσ τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ν. 
 
 

Μιχαηλύδησ ϊββασ  
Δόμαρχοσ Νϋςτου 
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