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Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Αγίας Φιλοθέης 19-21
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Ταχ. κωδικός: 10556
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ipe.iaath@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2103352364
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.ipe.gr

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 στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Αυτοτελές Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Ποιμαντική, θεολογική και πρακτική κατάρτιση και επιμόρφωση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Εμπειρογνωμοσύνες

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72140000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για δοκιμές αποδοχής υλικού πληροφορικής

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

mailto:ipe.iaath@gmail.com
www.ipe.gr
www.promitheus.gov.gr
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Εμπειρογνωμοσυνών 
για την Πράξη με τίτλο «Ψηφιοποίηση ιερών κειμηλίων Ενοριακών Ναών» που θα υλοποιηθεί από το Ίδρυμα 
Ποιμαντικής Επιμορφώσεως. Οι βασικές ενότητες εργασιών αφορούν σε:
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τη διοίκηση και παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των Υποέργων της 
Πράξης (project management)
• Εμπειρογνωμοσύνες, τεχνική παρακολούθηση και εισηγήσεις για τα παραδοτέα της Πράξης και ειδικότερα για 
τα παραδοτέα των υποέργων 2 «Ψηφιοποίηση Υλικού» & 3 «Ανάπτυξη Τρισδιάστατων Παραγωγών»,
• Ενέργειες για την προβολή και δημοσιότητα της πράξης
• Εμπειρογνωμοσύνες για την αξιοποίηση του ψηφιοποιημένου αποθετηρίου στην επιμορφωτική διαδικασία του 
ΙΠΕ.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 250 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79342200 Υπηρεσίες προώθησης
79400000 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η Σύμβαση αφορά στη λήψη Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Εμπειρογνωμοσύνων, με βάση 
την οποία ο Σύμβουλος θα παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές και επιστημονικές υπηρεσίες στο Ίδρυμα 
Ποιμαντικής Επιμορφώσεως για την ποιοτική, επιστημονική και αποτελεσματική υλοποίηση της Πράξης 
"Ψηφιοποίηση ιερών κειμηλίων Ενοριακών Ναών".
Προβλέπεται η συμμετοχή του στην παραλαβή των παραδοτέων στα δύο (2) εξειδικευμένα Υποέργα που 
αφορούν στην ψηφιοποίηση του υλικού και στην ανάπτυξη των τρισδιάστατων παραγωγών, δηλαδή στο 
Υπ2.:«Ψηφιοποίηση Υλικού» και Υπ.3:«Ανάπτυξη Τρισδιάστατων Παραγωγών». Ο Ανάδοχος για τις 
«Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Εμπειρογνωμοσύνες» στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, θα 
αναλάβει την επιτελική παρακολούθηση της υλοποίησης των Υποέργων αυτής και θα έχει την κύρια ευθύνη 
επίβλεψης και του ελέγχου της πορείας εκτέλεσης αυτών με αρμοδιότητες που αφορούν στην απευθείας 
επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, στον συντονισμό των εργασιών, στη διευθέτηση ζητημάτων που 
άπτονται της παρακολούθησης υλοποίησης, στην παραλαβή των διαφόρων πακέτων εργασίας και στην έγκαιρη 
ολοκλήρωσή τους, στη διαχείριση των συμβάσεων, στην επίλυση διαφορών, στην εισήγηση επί αιτημάτων 
αλλαγών, και τέλος, στη δημιουργία και συντήρηση κλίματος συνεργασίας μεταξύ των μελών των εμπλεκόμενων 
ομάδων για την συνολική και επιτυχημένη υλοποίηση των υποέργων της Πράξης.
Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες για την προβολή και δημοσιότητα της πράξης συνολικά. 
Προβλέπεται μεταξύ άλλων, η δημιουργία και λειτουργία γραφείου τύπου με σκοπό την προβολή και προώθηση 
-μέσω των ΜΜΕ- των ενεργειών του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως στο πλαίσιο του Έργου 
«Ψηφιοποίηση ιερών κειμηλίων Ενοριακών Ναών».
Τέλος, ο Ανάδοχος θα παρέχει επιστημονικές/συμβουλευτικές υπηρεσίες στο ΙΠΕ με σκοπό την αξιοποίηση 
του ψηφιοποιημένου υλικού στην επιμορφωτική διαδικασία που αποτελεί καταστατική αρμοδιότητα του 
ΙΠΕ. Αντικείμενο της δράσης αυτής θα είναι Εμπειρογνωμοσύνες για την αξιοποίηση του ψηφιοποιημένου 
αποθετηρίου στην επιμορφωτική διαδικασία του ΙΠΕ. Αντικείμενο της δράσης αυτής θα είναι η μελέτη 
ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών, τα αποτελέσματα της οποίας θα συνδράμουν στην αναβάθμιση των 
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υφιστάμενων προγραμμάτων του ΙΠΕ, καθώς και στην κατάρτιση προτάσεων ανάπτυξης νέων. Η μελέτη 
θα βασιστεί στα αποτελέσματα των παραδοτέων των Υπ 1, 2 και 3 και στην περαιτέρω επεξεργασία και 
ομογενοποίηση αυτών βάσει των ιδιαίτερων κατά τόπους χαρακτηριστικών των ενοριών.

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: 250 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 17
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν.4412/2016

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.2.13) 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 σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 4 της Πράξης: «Ψηφιοποίηση ιερών κειμηλίων Ενοριακών Ναών», 
η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 82/18.01.2022 
της ΕΥΔΕ- ΤΠΕ και έχει λάβει κωδικό MIS 5094994.Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

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:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να 
είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής 
τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του 
εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με 
την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
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διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά 
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς , οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών για τις οικονομικές χρήσεις 2018, 2019, 2020 ίσο ή μεγαλύτερο από το 200% του προϋπολογισμού 
της παρούσας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών 
χρήσεων, θα πρέπει να πληροί το ελάχιστο ως άνω επίπεδο χρηματοοικονομικής επάρκειας για όσες κλεισμένες 
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται συναρτήσει της έναρξης των δραστηριοτήτων του.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη 
επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία στην υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι 
(ή εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων κάθε μέλος αυτής) απαιτείται:
Α) Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
οι οικονομικοί φορείς – και σε περίπτωση προσφέρουσας ένωσης οικονομικών φορέων ένα τουλάχιστον 
μέλος της – απαιτείται να έχει προβεί εντός των τελευταίων τριών ετών (2019, 2020, 2021) – ατομικά ως 
πάροχος υπηρεσιών ή ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων- σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση 
τουλάχιστον δύο (2) έργων ως εξής:
• 1 έργο, με αντικείμενο συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση – παρακολούθηση - έλεγχο υλοποίησης 
έργων πληροφορικής που υλοποιούνται από τρίτους αναδόχους, με συμβατικό τίμημα, χωρίς ΦΠΑ, ίσο ή 
μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς ΦΠΑ.
• 1 έργο, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου που τεκμηριώνουν την εμπειρία του 
προσφέροντος στην παρακολούθηση της υλοποίησης έργων και παραλαβής των παραδοτέων / εκροών τους, με 
συμβατικό τίμημα, χωρίς ΦΠΑ, ίσο ή μεγαλύτερο από 100.0000 € χωρίς ΦΠΑ.
Σε περίπτωση που κάποια από τα ανωτέρω έργα έχουν υλοποιηθεί από τον υποψήφιο (ή τον δανείζοντα 
εμπειρία) ως μέλος ένωσης, προσμετράται μόνο το τίμημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του.
Β) Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό ικανό για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις 
του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας, ήτοι να συστήσει 
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Ομάδα Έργου (ΟΕ), αποτελούμενη από επτά (7) τουλάχιστον άτομα, με την ακόλουθη σύνθεση και τα ακόλουθα 
προσόντα:
Α) Έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, απόφοιτο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, που θα διαθέτει, κατ’ ελάχιστον τα 
εξής:
• 12 έτη αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση, σχεδιασμό και παρακολούθηση υλοποίησης 
έργων, εκ των οποίων τα τρία (3) έτη να είχε θέση ευθύνης (Διευθυντής έργου, Υπεύθυνος Έργων, Υπεύθυνος 
Διευθύνσεων/Τμημάτων Φορέων /Οργανισμών)
Β) Τουλάχιστον δύο (2) έμπειρους IT σύμβουλους, απόφοιτους ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος στον τομέα 
πληροφορικής ή ΤΠΕ, που θα διαθέτουν, κατ’ ελάχιστον 8 έτη αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και 
τεχνογνωσία, αθροιστικά σε ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:
• Υπηρεσίες αποδοχής ή παραλαβής έργων πληροφορικής/ΤΠΕ
• Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης έργων πληροφορικής/ΤΠΕ
• Ανάλυση απαιτήσεων έργων πληροφορικής/ΤΠΕ
Γ) Έναν (1) έμπειρο σύμβουλο σε θέματα δημοσιότητας/μάρκετινγκ, απόφοιτο ανώτατου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος, που θα διαθέτουν, κατ’ ελάχιστον πέντε (5) έτη αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και 
τεχνογνωσία, αθροιστικά σε ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:
• Εμπειρία σε δημόσιες σχέσεις
• Εμπειρία σε τμήμα επικοινωνίας, marketing ή/και σε γραφείο τύπου.
Δ) Έναν (1) έμπειρο σύμβουλο σε θέματα -Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Επαγγελματικής Κατάρτισης 
και Δια βίου Μάθησης, απόφοιτο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος στον τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών 
(Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων κ.α.), που θα διαθέτουν, κατ’ ελάχιστον:
8 έτη αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και τεχνογνωσία, αθροιστικά σε ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι 
γνωστικά αντικείμενα:
• Εμπειρία σε έργα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,
• Εμπειρία σε έργα Δια Βίου Μάθησης
• Διάγνωση Αναγκών Επιμόρφωσης και Δεξιοτήτων
Ε) Τουλάχιστον δύο (2) συμβούλους απόφοιτους ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, που θα διαθέτουν, κατ’ 
ελάχιστον τρία (3) έτη αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση, σχεδιασμό και παρακολούθηση 
υλοποίησης έργων.

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΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

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

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 31/03/2022
Τοπική ώρα: 11:00

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: 01/04/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.): www.eprocurement.gov.gr

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: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ 196-198
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) 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 δημόσια σύμβαση και 
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 

www.eprocurement.gov.gr
mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr
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προσφυγή, κατά 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:
(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. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η 
επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του 
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) 
όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από 
την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από 
την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
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 της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ 196-198
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr
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