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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335985-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Άγιος Ιωάννης Ρέντης: Κατασκευαστικές εργασίες για καταλύματα μικρής διάρκειας παραμονής
2020/S 137-335985

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Κωδικός NUTS: EL307 Πειραιάς, Νήσοι
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Άρτεμις-Αγγελική Σφυρή
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.sfyri@migration.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132128502
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.migration.gov.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.promitheus.gov.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
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους 
παραρτημάτων

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Μετανάστευσης και ασύλου

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Κατασκευή περιφερειακών υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων, του άρθρου 8 του Ν. 4375/2016, στα 
νησιά: Σάμος, Κως και Λέρος.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45212413 Κατασκευαστικές εργασίες για καταλύματα μικρής διάρκειας παραμονής
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II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Το έργο αφορά στη δημιουργία δομών φιλοξενίας στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο (κατασκευαστικό έργο), και 
υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων των παραπάνω δομών. Στη Σάμο, η δομή θα αναπτυχθεί στη θέση 
«Ζερβού» του Δήμου Ανατολικής Σάμου, σε έκταση περίπου 200 στρ.· στην Κω, η δομή θα αναπτυχθεί στην 
περιοχή «Μεσοβούνι» του Δήμου Κω, σε έκταση περίπου 67 στρ., και στη Λέρο, η δομή θα αναπτυχθεί 
στη θέση «Όρμος Λακκί» του Δήμου Λέρου, σε έκταση περίπου 63 στρ.. Οι υπηρεσίες συντήρησης των 
εγκαταστάσεων αφορούν στο σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων των νέων 
δομών, συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος χώρου, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι όροι για την εύρυθμη 
λειτουργία τους.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 107 000 000.00 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
50700000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL41 Βόρειο Αιγαίο
Κωδικός NUTS: EL42 Νότιο Αιγαίο
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Το έργο θα εκτελεστεί στην τοποθεσία «Ζερβού» του Δήμου Ανατολικής Σάμου, «Μεσοβούνι» του Δήμου Κω και 
«Όρμος Λακκί» του Δήμου Λέρου.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το έργο αφορά στη δημιουργία δομών φιλοξενίας στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο, και σε υπηρεσίες συντήρησης 
των εγκαταστάσεών τους. Στη Σάμο, η δομή θα αναπτυχθεί στη θέση «Ζερβού» του Δήμου Ανατ. Σάμου, 
σε έκταση περίπου 200 στρ., σύμφωνα με την ΚΥΑ 5099/29.5.2020 «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και 
κατασκευής».Υφίσταται έκταση επιπλέον 45 στρ., όπου κατασκευάζεται η δομή από τον Δ.Ο.Μ..
Στην Κω, η δομή θα αναπτυχθεί στην περιοχή «Μεσοβούνι» του Δήμου Κω, σε έκταση περίπου 67 στρ., 
σύμφωνα με την ΚΥΑ 4711/22.5.2020 «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής». Η διαμόρφωση της 
δομής θα αναπτυχθεί και σε όμορη έκταση εντός του «Στρατοπέδου Καπετάν Λαζαρή» (96 στρ), όπου υφίσταται 
Κ.Υ.Τ. και ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α., σύμφωνα με τις ΚΥΑ 2969/2015 και 8038/23/22/2017.
Στη Λέρο, η δομή θα αναπτυχθεί στη θέση «Όρμος Λακκί» του Δήμου Λέρου, σε έκταση περίπου 63 στρ., 
σύμφωνα με την ΚΥΑ 4712/22.5.2020 «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής».
Η ανάπτυξη της κάθε δομής θα γίνει σε διαφορετικά επίπεδα, τα οποία θα διαμορφωθούν με φυσικά πρανή 
και σε ορισμένες περιπτώσεις με την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης, ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης 
εφαρμογής. Για την επικοινωνία μεταξύ των επιπέδων, προβλέπεται ασφαλτοστρωμένος δρόμος. Σε κάθε 
επίπεδο θα υπάρχουν επιμέρους εγκαταστάσεις, με ξεχωριστές περιφράξεις και περιμετρικούς δρόμους. 
Σε κάθε δομή προβλέπεται χώρος καραντίνας, για την αντιμετώπιση υγειονομικών αναγκών. Ειδικότερα, 
προβλέπονται οι εξής επιμέρους εγκαταστάσεις:
Στη Σάμο: Μονογονεϊκών οικογενειών, χώρος υπηρεσιών διοίκησης μονογονεϊκών οικογενειών, χώρος Η/Μ 
εγκαταστάσεων, διαθέσιμος χώρος για μελλοντική εκμετάλλευση, όπου προσωρινά μπορούν να τοποθετηθούν 
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σκηνές έως την ολοκλήρωση της κατασκευής της δομής, χώρος υπηρεσιών διοίκησης ασυνόδευτων 
ανηλίκων - ασυνόδευτων ανηλίκων, χώρος κοινόχρηστων δραστηριοτήτων, φιλοξενίας, χώρος parking - 
υπηρεσιών διοίκησης φιλοξενίας, Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης, χώρος υπηρεσιών διοίκησης 
Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης.
Στην Κω: Μονογονεϊκών οικογενειών, ασυνόδευτων ανηλίκων, χώρος parking - κοινόχρηστων δραστηριοτήτων 
- υπηρεσιών διοίκησης, φιλοξενίας, Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης, χώρος αθλοπαιδιών - 
διαθέσιμος χώρος για την αντιμετώπιση υγειονομικών αναγκών επιφάνειας 22.000m2, χώρος parking - Η/Μ 
εγκαταστάσεων.
Στη Λέρο: Μονογονεϊκών οικογενειών, ασυνόδευτων ανηλίκων, κοινόχρηστων δραστηριοτήτων - υπηρεσιών 
διοίκησης, ελεγχόμενης φιλοξενίας, Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης, χώρος parking - υπηρεσιών 
ταυτοποίησης.
Οι δομές θα περιβάλλονται εξωτερικά από διπλή περίφραξη. Τα κτίρια θα είναι με φέροντα οργανισμό από 
δομικό χάλυβα και πλευρικά τοιχώματα από ενιαία μορφή θερμομονωτικών πάνελ πολυουρεθάνης. Για τα 
προκατασκευασμένα κτίρια και τους προκατασκευασμένους οικίσκους, προβλέπεται η έδρασή τους σε πλάκα 
από οπλισμένο σκυρόδεμα, πάχους 25cm. Για τα μεταλλικά κτίρια, προβλέπεται θεμελίωση από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. Η αναλογία ατόμων τυπικών κτιρίων διαμονής θα είναι κατ’ ελάχιστον 4 m2 μεικτού εμβαδού/άτομο.
Αναφορικά με τις Η/Μ εγκαταστάσεις, προβλέπονται για κάθε δομή τα εξής:
Κλιματισμός κτιρίων, ύδρευση, αποχέτευση ακαθάρτων, όμβρια, πυρόσβεση, πυρανίχνευση, φωτισμός, 
ρευματοδότες - υποσταθμοί - διανομή ισχύος, ηλεκτρικά ασθενή - voice / data / Wi-Fi / TV–SAT / Public 
Address / CCTV, BMS, συστήματα εξοικονόμησης νερού και ενέργειας.
Οι υπηρεσίες συντήρησης αφορούν στο σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων 
των νέων δομών, συμπεριλαμβανομένου του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να εξασφαλίζονται οι όροι για την 
εύρυθμη λειτουργία τους. Το αντικείμενο του αναδόχου περιλαμβάνει:
1) την προληπτική / τακτική συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων των δομών, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
συντήρησης που θα υποβάλει ο ανάδοχος και θα εγκρίνει η αναθέτουσα αρχή, εντός 15 ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης·
2) τη διορθωτική / κατασταλτική συντήρηση των εγκαταστάσεων και την τεχνική υποστήριξη τής λειτουργίας 
τους·
3) τη συνεχή παρακολούθηση και εποπτεία του BMS.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 107 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 19
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί, υπό τους όρους του Ν. 4412/2016.

II.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν
Μέγιστος αριθμός: 5
Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:
Η προεπιλογή των υποψηφίων θα γίνει με αντικειμενικά (χρηματοοικονομικά) κριτήρια, τα οποία 
προσδιορίζονται στο άρθρο 22.Ζ) της διακήρυξης.
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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: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές 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:
Όσον αφορά Στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί 
φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. 
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), στις κατηγορίες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες 
που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα 
Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

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

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο,συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.

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

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Κλειστή διαδικασία
Επισπευσμένη διαδικασία
Αιτιολόγηση:
Στα υφιστάμενα κέντρα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο / προσφύγων και μεταναστών, διαβεί ιδιαίτερα μεγάλος 
αριθμός ατόμων σε κατάσταση συνωστισμού, αποτελώντας εστίες υπερμετάδοσης του κορωνοιού. 
Λαμβάνοντας υπόψη την απρόβλεπτη και εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη, για την αποφυγή εξάπλωσης 
του κορωνοϊού, κρίνεται απαραίτητη η άμεση υλοποίηση του έργου. Οι περιγραφείσες περιστάσεις των 
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βεβαρημένων πληθυσμιακά υφιστάμενων κέντρων και της πανδημίας, δικαιολογούν την επίκληση επείγουσας 
κατάστασης και τη σύντμηση των προθεσμιών που προβλέπονται.

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: όχι

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: 30/07/2020
Τοπική ώρα: 10:00

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

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
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
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

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:
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Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής 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, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 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 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 από 
την έκδοση τής απόφασης τής 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 τής 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. 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 τής διαγωνιστικής διαδικασίας, 
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.
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 (Α.Ε.Π.Π.), 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 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 με απόφασή της, η 
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών, από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα 
(10) ημέρες πριν από τη συζήτηση τής προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα, μέσω της 
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των 
απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας τής αναθέτουσας αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση τής 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. 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 30 ημερών.
Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προσφυγών, προσδιορίζονται στο άρθρο 4.2) της διακήρυξης.
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VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
14/07/2020
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