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Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών
Ταχ. διεύθυνση: ΜΙΧ ΛΙΒΑΝΟΥ 52
Πόλη: ΧΙΟΣ
Κωδικός NUTS: EL413 Χίος / Chios
Ταχ. κωδικός: 82132
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΜΗΤΣΗ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@eoaen.com 
Τηλέφωνο:  +30 2271041170
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://eoaen.com/

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: ΝΠΙΔ

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Επιμελητηριακός Οργανισμός

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
«Υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Υλοποίηση Προγραμμάτων Θεωρητικής κατάρτισης & Πρακτικής Άσκησης και 
Υλοποίηση Δράσεων Πιστοποίησης αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων (Υποέργα 3, 4 & 5)»

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
80500000 Υπηρεσίες κατάρτισης

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε 
600 ωφελούμενους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε ανέργους, με έμφαση στους νέους 
πτυχιούχους έως 30 ετών και στους μακροχρόνια άνεργους χαμηλής εξειδίκευσης. Το πρόγραμμα κατάρτισης 
«Food & Beverage Management» βασίζεται στην παρακολούθηση 10 θεματικών ενοτήτων με συνολική 
διάρκεια θεωρητικής παρακολούθησης διάρκειας 80 ωρών και πρακτικής άσκησης σε φορείς του Δημόσιου 
και Ιδιωτικού τομέα διάρκειας 120 ωρών. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης, εξυπηρετεί 
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απολύτως τις ανάγκες σε απαιτούμενο διδακτικό χρόνο, ανά ενότητα θεωρίας. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του 
προγράμματος θα σχεδιασθεί στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 558 240.00 EUR

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

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL62 Ιόνια Νησιά / Ionia Nisia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η παρούσα σύμβαση αφορά τα Υποέργα Νο. 3, 4 & 5 της Πράξης με τίτλο: : «Ενεργητικές πολιτικές και 
στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης - πιστοποίησης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση 
στον τομέα του Food & Beverage Management με MIS 5067216. Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η 
παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε 600 ωφελούμενους. 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε ανέργους, με έμφαση στους μακροχρόνια άνεργους 
χαμηλής εξειδίκευσης καθώς και σε άνεργους νέους πτυχιούχους έως 30 ετών. Το πρόγραμμα κατάρτισης 
«Food & Beverage Management» βασίζεται στην παρακολούθηση 10 θεματικών ενοτήτων με συνολική διάρκεια 
θεωρητικής παρακολούθησης 80 ωρών και 120 ωρών πρακτικής. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος 
κατάρτισης, εξυπηρετεί απολύτως τις ανάγκες σε απαιτούμενο διδακτικό χρόνο, ανά ενότητα θεωρίας Το 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος θα σχεδιασθεί στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, στη βάση:
• της εξειδίκευσης του αντικείμενου κατάρτισης. Γι’ αυτό θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές ενότητες που οδηγούν 
στην οικοδόμηση εξειδικευμένων γνώσεων – δεξιοτήτων – συμπεριφορών που συμβάλλουν στην εξειδίκευση 
των καταρτισθέντων και επομένως στη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους
• της απόκτησης οριζόντιων δεξιοτήτων που ορίζουν σε ένα ελάχιστο επίπεδο τις γενικές γνώσεις και δεξιότητες 
που πρέπει να διαθέτουν οι καταρτισθέντες, προκειμένου να διευκολυνθούν στο εργασιακό περιβάλλον και 
στους κανόνες λειτουργίας της εργασιακής τους ζωής. Η ειδικότητα του F&B Management, βρίσκεται στο 
επίκεντρο του τομέα προτεραιότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με βάση την Περιφερειακή Στρατηγική 
Έξυπνης Εξειδίκευσης, καθώς αφορά άμεσα την αγροδιατροφή & γαστρονομία ενώ έχει ισχυρότατη σύνδεση 
με τον θεματικό τουρισμό, και τη θαλάσσια, επομένως έχει ισχυρή συνάφεια με τον τουρισμό. Η ειδικότητα 
Food and Beverage Manager υπάγεται μεν στον κλάδο της εστίασης, αλλά, παρουσιάζει υψηλά ποσοστά 
απορρόφησης από την αγορά εργασίας διότι ο αποτελεί το κυρίαρχο και βασικό στέλεχος σε μια επισιτιστική 
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επιχείρηση, διότι είναι στέλεχος που έχει επικοινωνία με το κοινό front of house ενώ ταυτόχρονα διαθέτει και 
σημαντικές back office ευθύνες και αρμοδιότητες.
Θα λάβουν χώρα συνεδρίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής και θεωρητική κατάρτιση η οποία θα συνοδεύεται 
και από πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή Δημόσιου Τομέα, πάντα εντός 
γεωγραφικής περιοχής της Πράξης, η οποία είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Τέλος, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάρτισης ο κάθε ωφελούμενος θα λάβει μέρος σε εξετάσεις 
πιστοποίησης για να λάβουν Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024, το οποίο κατοχυρώνει 
επαγγελματικά δικαιώματα σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο στην ειδικότητα:
«Food and Beverage Management»
Το Φυσικό αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης περιλαμβάνει:
I. Πραγματοποίηση τριών εξατομικευμένων συνεδριών συμβουλευτικής ανά ωφελούμενο.
II. Δημιουργία συμβατικού εκπαιδευτικού υλικού για 80 ώρες
III. Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και διάθεσή του μέσα από πλατφόρμα τηλεκατάρτισης 
(Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλε-Κατάρτισης ΟΣΤΚ)
IV. Υλοποίηση Προγραμμάτων Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών για 600 ωφελούμενους
V. Πρακτική Άσκηση 120 ωρών σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή Δημοσίου τομέα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
VI. Διενέργεια εξετάσεων για 600 ωφελούμενους και πιστοποίηση αυτών (σε περίπτωση θετικού 
αποτελέσματος) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Αντικείμενο και Περιβάλλον του έργου / Στάθμιση: 8
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου / Στάθμιση: 16
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιεχόμενο και Οργάνωση της Κατάρτισης / Στάθμιση: 16
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Οργάνωση Εξετάσεων και Ωριμότητα Σχημάτων Πιστοποίησης / Στάθμιση: 12
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Παρουσίαση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) / Στάθμιση: 8
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Σχεδιασμός και οργάνωση των ενεργειών συμβουλευτικής / Στάθμιση: 12
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Προτεινόμενη Ομάδα Έργου / Στάθμιση: 8
Τιμή - Στάθμιση: 20

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 558 240.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 11
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

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:





4 / 7

«Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης - πιστοποίησης για την προώθηση των ανέργων 
στην απασχόληση στον τομέα του Food & Beverage Management» με κωδικό MIS 5067216, Ε.Π. Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) . Κωδ. ΣΑΕ.: ΕΠ0221, ΠΔΕ 
Κωδ. ενάριθ. Έργου: 2021ΕΠ02210027

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 ΕΕ 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 
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 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.
1.Οι Πάροχοι Συμβουλευτικών Υπηρεσιών να είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο Ιδιωτικών Φορέων 
παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣυΕΠ) που τηρεί ο ΕΟΠΠΕΠ 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 παρ. 2β του Νόμου 4111 (ΦΕΚ 18/τ.Α/25-1-2013). Η Αναθέτουσα Αρχή θα 
διαπιστώσει με δική της ευθύνη την πλήρωση της προϋπόθεσης εγγραφής του Υποψηφίου Αναδόχου, Παρόχου 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, στον σχετικό κατάλογο.
2. Οι Πάροχοι Κατάρτισης και οι Πάροχοι Συμβουλευτικής, θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του 
με ΑΠ 79732/27-7-2020 (ΑΔΑ:6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ) εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 
Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)».
Επιπλέον, οι Οικονομικοί Φορείς στην Ελλάδα που είναι Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) απαιτείται να 
διαθέτουν τουλάχιστον μία (ίδια καταρχήν ή συνεργαζόμενη) δομή, στην Περιφέρεια όπου υλοποιείται το 
πρόγραμμα κατάρτισης, και να διαθέτουν Κτιριακή Υποδομή, ήτοι εγκαταστάσεις οι οποίες πληρούν τις διατάξεις 
του Ν. 4093/2012 όπως ισχύει και οι οποίες διαθέτουν: (i)προσβασιμότητα ΑμεΑ, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Σχεδιάζοντας για Όλους, οικοδομική άδεια που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 & 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α’167), περί χρήσης εκπαιδευτηρίου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και 
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αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, όπως απαιτείται και (ii) πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση 
εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων–Παρόχων κατάρτισης-αρκεί ένας πάροχος κατάρτισης εκ 
των μελών της ένωσης να ικανοποιεί την ως άνω απαίτηση, αναφορικά με τη διάθεση ιδίας κατ αρχήν ή 
συνεργαζόμενης δομής στην Περιφέρεια όπου υλοποιείται το πρόγραμμα κατάρτισης και με τις οριζόμενες 
προδιαγραφές, ως ανωτέρω.
3. Όσον αφορά τους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα 
πρέπει να καλύπτεται από κάθε μέλος της ένωσης ανάλογα με τη δραστηριότητα που αυτό ασκεί. Συνολικά η 
ένωση πρέπει να καλύπτει το σύνολο των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο

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 απαιτείται:
να διαθέτουν για τις 3 τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (ήτοι για τα έτη 2018, 2019, 2020) που 
προηγούνται του έτους του διαγωνισμού άθροισμα γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο του 
100% του προϋπολογισμού της παρούσας.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών 
χρήσεων, τότε ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει 
να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 100% του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμβασης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων/ κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται 
αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης οικονομικών φορέων/ κοινοπραξίας ή/και από ένα μόνο μέλος αυτής. Η 
ζητούμενη ικανότητα δεν επηρεάζεται από το ποσοστό συμμετοχής του κάθε φορέα στην ένωση / κοινοπραξία.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, 
υποβάλλει Ισολογισμούς διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή 
Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση 
Ισολογισμών.

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

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο 
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

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

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 21/11/2022
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Τοπική ώρα: 18:00

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.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 25/11/2022
Τοπική ώρα: 16:00

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: Λ. ΘΗΒΩΝ 196-198. Κτίριο Κεράνης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://aepp-procurement.gr/

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Α. 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 

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
https://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.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της 
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
11/11/2022




