
EE/S S248
21/12/2020
618863-2020-EL

1 / 7
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Ελλάδα-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες
2020/S 248-618863

Προκήρυξη σύμβασης παραχώρησης

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/23/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Ταχ. διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 14 - 18
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Ταχ. κωδικός: 115 27
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Γεωργία Αθανασοπούλου, Βασίλης Καλερίδης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: innovation@gsrt.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2131300074
Φαξ:  +30 2107753872
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.gsrt.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.gsrt.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι αιτήσεις συμμετοχής ή, κατά περίπτωση, οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 14 - 18
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 115 27
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Γεωργία Αθανασοπούλου, Βασίλης Καλερίδης
Τηλέφωνο:  +30 2131300074
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: innovation@gsrt.gr 
Φαξ:  +30 2107753872
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.gsrt.gr

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

I.5) Κύρια δραστηριότητα
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Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα· με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, μέσω Σ.Δ.Ι.Τ..

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45000000 Κατασκευαστικές εργασίες

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης 
(Ι.Φ.Σ.) θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα, και θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και 
ανάδειξης της καινοτομίας, και εμπορικής εκμετάλλευσης των εν λόγω εγκαταστάσεων.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31000000 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός
39000000 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από 
συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού
45100000 Εργασίες προπαρασκευής εργοταξίων
45110000 Εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης εγκαταστάσεων κτιρίων και εργασίες μετακίνησης γαιών
45112700 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου
45210000 Εργασίες κατασκευής κτιρίων
45212340 Κατασκευαστικές εργασίες για αίθουσες διαλέξεων
45212350 Κτίρια με ιδιαίτερο ιστορικό ή αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον
45212400 Κτίρια παροχής καταλύματος και εστίασης
45213150 Κατασκευαστικές εργασίες για συγκροτήματα γραφείων
45214000 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εκπαίδευσης ή έρευνας
45248000 Κατασκευαστικές εργασίες υδραυλικών-μηχανολογικών κατασκευών
50700000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου
51000000 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)
55000000 Υπηρεσίες ξενοδοχείων, εστιατορίων και λιανικού εμπορίου
70000000 Υπηρεσίες που αφορούν τα ακίνητα
70110000 Υπηρεσίες ανάπτυξης ακινήτων
70112000 Ανάπτυξη ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικίες
70310000 Υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης κτιρίων
70330000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
70332000 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με ακίνητα που δεν προορίζονται για κατοικία
71000000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης
71200000 Αρχιτεκτονικές και συναφείς υπηρεσίες
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
73000000 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών
73200000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης
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73210000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας
73220000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης
73300000 Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων
79400000 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
79410000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
79411100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
79713000 Υπηρεσίες φύλαξης
90910000 Υπηρεσίες καθαρισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS: EL307 Πειραιάς, Νήσοι
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Πειραιάς, ΕΛΛΑΔΑ.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης 
(Ι.Φ.Σ.) θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα, και θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και 
ανάδειξης της καινοτομίας, και εμπορικής εκμετάλλευσης των εν λόγω εγκαταστάσεων.
Στο αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης περιλαμβάνονται η ανακατασκευή ή/και εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών ή/και η κατασκευή νέων κτιριακών συγκροτημάτων και υποδομών, με τον 
απαραίτητο εξοπλισμό και θέσεις στάθμευσης, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του ακινήτου, καθώς 
και κάθε περαιτέρω ενέργεια, που απαιτείται από τη φύση ή τον σκοπό του Κέντρου Καινοτομίας. Ειδικότερα και 
όχι περιοριστικά, στο αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης περιλαμβάνονται:
— ο σχεδιασμός και όλες οι τεχνικές μελέτες που απαιτούνται, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη έκδοση 
του συνόλου των αδειών και εγκρίσεων, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις,
— η χρηματοδότηση,
— η κατασκευή των κτιριακών συγκροτημάτων και των απαραίτητων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των 
θέσεων στάθμευσης, καθώς και η ανάπλαση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του ακινήτου,
— η οργάνωση και κατάλληλη διαμόρφωση του Ακινήτου προς τους σκοπούς του έργου,
— η εμπορική εκμετάλλευση του ακινήτου, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των σχετικών προωθητικών 
ενεργειών, της διαχείρισης των μισθώσεων, της διαχείρισης και εξυπηρέτησης των χρηστών, σύμφωνα με τη 
σύμβαση σύμπραξης και τους σκοπούς του έργου,
— η διαχείριση και λειτουργία των κτιριακών συγκροτημάτων, των υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου 
καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης σύμπραξης, η οποία περιλαμβάνει τη συντήρηση, τη λειτουργία, τη φύλαξη, 
την καθαριότητα, τη διαχείριση απορριμμάτων και την εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των κτιριακών 
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συγκροτημάτων, των υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης σύμπραξης, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
— η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ανάδειξης της καινοτομίας,
— η επιστροφή του έργου στην αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση σύμπραξης, 
στο τέλος της συμβατικής περιόδου,
Καθώς και κάθε περαιτέρω ενέργεια που απαιτείται από τη φύση ή τον σκοπό του ανωτέρω Κέντρου 
Καινοτομίας.
Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα, στα πρότυπα που έχουν ήδη 
υιοθετηθεί επιτυχημένα σε πολλά διεθνή επιχειρηματικά κέντρα. Το Κέντρο Καινοτομίας σκοπεύει:
— στη φιλοξενία σημαντικού αριθμού νεοφυών επιχειρήσεων, τεχνοβλαστών, καινοτόμων εταιρειών, 
ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων καινοτομίας,
— στη διαχείριση της ροής της γνώσης και της τεχνολογίας μεταξύ ερευνητικών φορέων, πανεπιστημίων και 
εταιρειών,
— στη διευκόλυνση της επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ εταιρειών, επιχειρηματιών και επιστημόνων,
— στη δημιουργία περιβάλλοντος που ενισχύει την κουλτούρα της καινοτομίας, της συνεργασίας, της 
δημιουργικότητας και της ποιότητας,
— στη δημιουργία χώρων για τη διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων για την καινοτομία, καθώς και στην 
προσφορά υπηρεσιών εστίασης και ψυχαγωγίας,
— στη διευκόλυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μέσω μηχανισμών επιχειρηματικής επώασης 
και επιτάχυνσης, της δημιουργίας τεχνοβλαστών και της επιτάχυνσης της ανάπτυξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων,
— στη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων και των τεχνοβλαστών, σε φορείς και εργαλεία 
χρηματοδότησης,
— στον σχεδιασμό και την προώθηση προγραμμάτων ενίσχυσης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, 
σε συνεργασία με φορείς της αγοράς,
— στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας στον χώρο του φαρμάκου,
— στη διασύνδεση και δραστηριοποίηση τόσο στο ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων και φορέων καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας (EU|BIC) όσο και στο παγκόσμιο δίκτυο κέντρων καινοτομίας (IASP), που συγκεντρώνουν 
χιλιάδες καινοτόμες εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, διευκολύνοντας τη διεθνοποίηση των 
εταιρειών που φιλοξενούνται.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η σύμβαση παραχώρησης ανατίθεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης
Διάρκεια σε μήνες: 360

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
Η διάρκεια της σύμβασης σύμπραξης ορίζεται σε 30 έτη κατ’ ελάχιστον, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης 
για δεκαπέντε (15) επιπλέον έτη. Η ακριβής διάρκεια της σύμβασης σύμπραξης και τυχόν παράταση αυτής 
θα εξειδικευθούν περαιτέρω κατά τη Β’ φάση του διαγωνισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 51 παρ. 1 του ν. 
4413/2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4413/2016.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
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III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Απαιτούνται κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων, ένδειξη σχετικά με τις πληροφορίες και τεκμηρίωση:
Απαιτούνται κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων, ένδειξη σχετικά με τις πληροφορίες και τεκμηρίωση:
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό και υποβολής φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, εφόσον τα ίδια ή σε περίπτωση ένωσης 
προσώπων, τα μέλη αυτών:
1) είναι εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε κράτος - μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή σε κράτη που έχουν υπογράψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε., σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, και
2) πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής, τα οποία συνίστανται στα κριτήρια προσωπικής κατάστασης, στα κριτήρια 
χρηματοοικονομικής και οικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας. 
Υποψήφιοι που συμμετέχουν στον διαγωνισμό υπό τη μορφή ένωσης προσώπων, δεν υποχρεούνται να 
αποκτήσουν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κατά τη διάρκεια 
του Διαγωνισμού, ωστόσο, τα μέλη ένωσης προσώπων ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της 
αναθέτουσας αρχής για τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Σε περίπτωση υποψήφιας ένωσης προσώπων, το ποσοστό συμμετοχής των μελών της σε αυτή θα δηλώνεται 
με τον φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα αποτελεί δεσμευτικά, σε περίπτωση ανακήρυξης του 
υποψηφίου ως αναδόχου, το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στην Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού.
Εξωχώριες (offshore) εταιρίες ή ενώσεις προσώπων ή φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι, έχουν την 
καταστατική ή πραγματική έδρα τους ή έχουν εγκατάσταση σε μη συνεργαζόμενες χώρες, όπως αυτές ορίζονται 
στο άρθρο 65 του ελληνικού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Νόμος 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), και που παρατίθενται στην απόφαση υπό στοιχεία 1353/19.9.2019 του υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 
Β' 3558/23.9.2019), δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό είτε ατομικά, είτε ως μέλη 
υποψήφιας ένωσης προσώπων, είτε ως εταίροι ή μέτοχοι που κατέχουν περισσότερο από 1 % του μετοχικού 
κεφαλαίου οικονομικού φορέα, που είναι υποψήφιος ή μέλος υποψήφιας ένωσης προσώπων.
Ο υποψήφιος, ο κατασκευαστής, ο μελετητής και ο φορέας καινοτομίας, και σε περίπτωση ένωσης προσώπων 
τα μέλη αυτών, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, όπως ορίζεται 
στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, που τίθενται στην 
προαναφερόμενη πρόσκληση.

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.2) Όροι σχετικοί με τη σύμβαση παραχώρησης

III.2.2) Όροι εκτέλεσης σύμβασης παραχώρησης:
Ο Ι.Φ.Σ. υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης σύμπραξης, να τηρήσει τις υποχρεώσεις του, που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί μέσω διατάξεων της νομοθεσίας της Ένωσης, της εθνικής νομοθεσίας, συλλογικών συμβάσεων ή των 
διεθνών διατάξεων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, που απαριθμούνται στο Παράρτημα X 
του Νόμου 4413/2016.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
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IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή παραλαβής προσφορών
Ημερομηνία: 15/03/2021
Τοπική ώρα: 13:00

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

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: Θηβών 196 - 198
Πόλη: Αθήνα / Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής
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.4.3) 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:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά 
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), κατά της 
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
1) 10 ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η 
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
2) 15 ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 
επικοινωνίας, άλλως·
3) 10 ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα 
του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά από την πάροδο 
15 ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
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 τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά στην 
Α.Ε.Π.Π. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Α.Ε.Π.Π.. 
Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής, θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από την Α.Ε.Π.Π. μέσω του 
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της προσφυγής, 
η Α.Ε.Π.Π. ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα, για την παραλαβή της προσφυγής και τον αριθμό 
πρωτοκόλλου αυτής.
Για το παραδεκτό της άσκησης της 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 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. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού, 
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017, καλείται:
α) να κοινοποιήσει την προσφυγή το αργότερο εντός 5 ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί 
να θίγεται από αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία 
εξέτασης τής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού, και
β) να διαβιβάσει στην Α.Ε.Π.Π., το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημέρα κοινοποίησης, τον πλήρη φάκελο 
της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους 
τρίτους.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της 
προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.
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 της προσφυγής. Η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση, για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά των 
πράξεων της Αρχής.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Θηβών 196 - 198
Πόλη: Αθήνα / Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής
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:
16/12/2020
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