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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:593991-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Καρυές: Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
2021/S 226-593991

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

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

Επίσημη επωνυμία: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΚΑΡΥΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Πόλη: ΚΑΡΥΕΣ
Κωδικός NUTS: EL527 Χαλκιδική / Chalkidiki
Ταχ. κωδικός: 63086
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δροσάκης Ανδρέας
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prgathos@ikao.ondsl.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2310888553
Φαξ:  +30 2310888646
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.programathos.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
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Άγιον Όρος (προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων)

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45310000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 αυτόνομων Φωτοβολταϊκών Σταθμών, 
συνολικής ισχύος 2.636,88 kWp, οι οποίοι χωροθετούνται πλησίον των κτιριακών εγκαταστάσεων 17 Ιερών 
Μονών και 4 εξαρτημάτων 3 εξ αυτών, ώστε να καλύπτεται σημαντικό μέρος της ετήσιας κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας με την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας αλλά και της διατιθέμενης ήδη υποδομής. Όλος ο 
εξοπλισμός (μηχανολογικός-ηλεκτρολογικός κ.λπ.) που θα εγκατασταθεί θα είναι καινούργιος.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 13 107 097.35 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
09332000 Ηλιακές εγκαταστάσεις

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL527 Χαλκιδική / Chalkidiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Το έργο θα εκτελεστεί στο Άγιον Όρος

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 αυτόνομων Φωτοβολταϊκών Σταθμών, 
συνολικής ισχύος 2.636,88 kWp, οι οποίοι χωροθετούνται πλησίον των κτιριακών εγκαταστάσεων 17 Ιερών 
Μονών και 4 εξαρτημάτων 3 εξ αυτών, ώστε να καλύπτεται σημαντικό μέρος της ετήσιας κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας με την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας αλλά και της διατιθέμενης ήδη υποδομής. Όλος ο 
εξοπλισμός (μηχανολογικός-ηλεκτρολογικός κ.λπ.) που θα εγκατασταθεί θα είναι καινούργιος.
Ο εκάστοτε Φωτοβολταϊκός (Φ/Β) Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελείται από ένα 
συνεργαζόμενο σύνολο Φ/Β πλαισίων συνδεδεμένα ανά στοιχειοσειρές στον κάθε αντιστροφέα. Τα Φ/Β πλαίσια 
θα τοποθετηθούν πάνω σε σταθερές βάσεις. Οι στοιχειοσειρές θα δημιουργούν ένα υποσύστημα, των οποίων 
η έξοδος θα οδηγείται σε έναν εκ των αντιστροφέων DC/AC (εξωτερικού χώρου) του Φωτοβολταϊκού Σταθμού, 
μετατροπής συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο. Θα εγκατασταθούν καλώδια του συστήματος καταγραφής 
δεδομένων τα οποία θα συνδέουν τους μετατροπείς με τον πίνακα τηλεμετρίας του Φ/Β σταθμού. Για την 
προστασία των Φωτοβολταϊκών Πλαισίων θα τοποθετηθεί κατάλληλος εξοπλισμός αντικεραυνικής προστασίας 
και κατάλληλες γειώσεις.
Η εγκατάσταση θα εποπτεύεται από Σύστημα Διαχείρισης Φ/Β εγκαταστάσεων με το οποίο θα μπορεί με 
τηλεμετρική παρακολούθηση (μέσω διαδικτύου) να παρακολουθούνται τα δεδομένα και η παραγωγή του Φ/Β 
σταθμού. Ο Φ/Β σταθμός θα περιφραχθεί. Στον χώρο του Φ/Β σταθμού θα εγκατασταθούν προκατασκευασμένοι 
οικίσκοι για την αποθήκευση της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες σύγχρονης τεχνολογίας 
καθώς και σύστημα αντιστροφέα για την μεταφορά ενέργειας στον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ) 
της εκάστοτε Ιεράς Μονής. Η παραγόμενη ενέργεια από τον Φ/Β σταθμό και το σύστημα συσσωρευτών-
αντιστροφέων θα μεταφέρεται στην Ι. Μονή, είτε μέσω υποσταθμών ανύψωσης και υποβίβασης της τάσης 
(20/0.4kV) είτε με καλώδια χαμηλής τάσης -σε περίπτωση που ο σταθμός βρίσκεται πλησίον της Ιεράς Μονής-.
Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται επίσης η διασύνδεση της νέας εγκατάστασης με 
τον υφιστάμενο ΓΠΧΤ της εκάστοτε Ιεράς Μονής. Η εκάστοτε Ιερά Μονή έχει ορίσει μία πηγή ως πηγή 
παραλληλισμού η οποία θα παραλληλιστεί με το νέο μικρο–δίκτυο.
Τέλος, στα μεγάλα συστήματα, θα εγκατασταθεί Σύστημα Διαχείρισης της Ενέργειας (Energy Management 
System - EMS) το οποίο είναι ένα σύστημα ελέγχου και διαχείρισης της ενέργειας του νέου εξοπλισμού που θα 
εγκατασταθεί καθώς και της διασυνδεδεμένης πηγής παραλληλισμού που έχει οριστεί από την Ι. Μονή. Ο ρόλος 
του EMS είναι ο έλεγχος και η επιτήρηση του εξοπλισμού και η συνεχής επιλογή της πηγής ή των πηγών που θα 
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δίνουν ενέργεια στα φορτία του κτιριακού συγκροτήματος της εκάστοτε Ι. Μονής, ανάλογα με τις συνθήκες των 
φορτίων, της διαθέσιμης ενέργειας και της προτεραιότητας των πηγών.
Οι ομάδες εργασιών που προβλέπονται να γίνουν είναι :
• Ομάδα A - Χωματουργικά
• Ομάδα Β - Σκυροδέματα
• Ομάδα Γ – Η/Μ Εργασίες
• Ομάδα Δ - Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές
• Ομάδα Ε – Λοιπά, τελειώματα
Λεπτομερείς περιγραφές του τεχνικού αντικειμένου περιέχεται στις Τεχνικές Εκθέσεις του έργου.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 13 107 097.35 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

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:
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς 
πόρους και ειδικότερα από την Πράξη «Έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Άγιον Όρος 
(προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων)» (ΟΠΣ 5076369) από τη ΣΑ ΕΠ0081 (ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2021ΕΠ00810023), στο πλαίσιο του Επιχειρ. Προγράμ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
2014-2020

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 την 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 Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι 
μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων 
Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) στην 5η τάξη και άνω στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, από την 
έναρξη ισχύος του τελευταίου στην κατηγορία 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.
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III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. στην κατηγορία έργου 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας που ορίζονται στην παράγραφο 15, του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019.
Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ. 71/2019, στο 
διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην κατηγορία 
Ηλεκτρομηχανολογικών έργων.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που 
εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ 71/2019, οι 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 
ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού.
(β) Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται, σύμφωνα με την με αρ. πρ. 
222696/13.08.2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, να διαθέτουν:
Bεβαίωση τραπεζικού ιδρύματος για την πιστοληπτική ικανότητα του Προσφέροντα, ύψους 50% του 
προϋπολογισμού του Διαγωνισμού, χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών, το εν λόγω κριτήριο μπορεί 
να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
22.Δ.1 Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών 
έργων, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως 
ορίζονται στο άρθρο 52 παρ. 6 του Π.Δ. 71/2019.
Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ. 71/2019, στο 
διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην κατηγορία 
Ηλεκτρομηχανολογικών έργων.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης.
22.Δ.2 Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών 
έργων, οφείλουν, σύμφωνα με την με αρ. πρ. 222696/13.08.2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών, να πληρούν την παρακάτω απαίτηση που αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που, κατά την τελευταία δεκαετία και 
μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς στον διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, έχουν ολοκληρώσει 
επιτυχώς τουλάχιστον μία (1) σύμβαση με αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 
υβριδικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτόνομο δίκτυο (off-grid), συνδεδεμένου με σύστημα 
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γεννητριών diesel (Η/Ζ) ή ισοδύναμου συστήματος, συνολικής ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 1.500 kVA, και 
με όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
I. Σύστημα ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ενέργειας (BESS) τεχνολογίας Ιόντων Λιθίου (Li-Ion) ή ισοδύναμης 
τεχνολογίας, με συνεχή ρυθμό φόρτισης/εκφόρτισης τουλάχιστον 1C/1C και συνολικής ονομαστικής ενέργειας 
τουλάχιστον 300 kWh
II. Αμφίδρομο Μετατροπέα Ισχύος (Power Conversion Unit-PCS) με ενσωματωμένη κατάλληλη λειτουργία grid-
forming function για εγκατάσταση σε αυτόνομο δίκτυο (Off-grid) συνολικής ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 400 
kVA.
III. Σταθμό ΑΠΕ από φωτοβολταϊκά συνολικής ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 500 kWp
IV. Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο (EMS).
V. Διασύνδεσης Μέσης Τάσης 20kV μήκους τουλάχιστον 2km.
VI. Το υβριδικό σύστημα θα πρέπει να βρίσκεται επιτυχώς σε λειτουργία για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α)τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης,τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παρ. Χ του Προσ. Α του 
ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν 
την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β)δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν γ)λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να 
διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες από την αναθέτουσα 
αρχή

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: 28/12/2021
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
Διάρκεια σε μήνες: 13 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
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Ημερομηνία: 04/01/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
CAPITAL TRADE CENTER (ΚΤΙΡΙΟ Γ) - ΛΑΕΡΤΟΥ 22 - 57001 - ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
κατηγορία έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται 
η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά 
τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται 
στο ποσό των 262.141,00 €

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης.
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
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 
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δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 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 .
Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, 
επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα.
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
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
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Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης.
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
17/11/2021
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