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ΑΔΑ: 6Μ21ΟΚΠΛ-499 

 
    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΛΕΣΒΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 Μυτιλήνη,  23-4-2018 
Αριθ. πρωτ.: 4488 

 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ), προκηρύσσει την με 
ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν. 4412/2016, επιλογή αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου: Σύστημα Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων Πολιχνίτου έως Ε.Ε.Λ., με 
προϋπολογισμό εργασιών 3.800.000,00 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.). Αντικείμενο του έργου είναι η 
ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης οικισμού Πολιχνίτου και η κατασκευή του συστήματος 
μεταφοράς λυμάτων του οικισμού έως την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων. Το έργο 
κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 45231300-8 
(Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης - αποχέτευσης). 

 
2. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-

σεων (αριθ. εναρ. έργου 2017ΣΕ27510141). Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στην πράξη «Έργα 
Αποχέτευσης, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Πολιχνίτου, Βρίσας, Βατερών» και 
συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και κατά 15% από 
Εθνικούς πόρους. 

 
3. Προκήρυξη σύμβασης του έργου απεστάλη την 18/04/2018 για δημοσίευση στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
4. Παραλαβή εγγράφων σύμβασης - Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και 

δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την Τρίτη, 24-04-2018 στον ειδικό, 

δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς 

και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (www.deyamyt.gr).  
  
Πληροφορίες παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ, στο τηλέφωνο: 22510-24444, 
αρμόδιος υπάλληλος: κ. Φινδανής Παρασκευάς, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (fax επικοινωνίας: 
22510-40121).  
 

5. Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους 
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 
29/05/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη 
συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής. 
Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 04/06/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10.00 π.μ. 

 
6. Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς: Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα 

συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική φόρμα του υποσυστήματος. 
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Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. 

 
7. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικο-

νομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 
αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή υδραυλικών έργων ή υδραυλικών και  
ηλεκτρομηχανολογικών έργων και 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 και 5 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 δημο-

σίων συμβάσεων. 
Δεν απαιτείται από τους ομίλους οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 
για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί στον όμιλο, η νομική του 
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μη-
τρώου για τον όμιλο (π.χ. κοινοπραξία). 

 
9. Κριτήρια επιλογής: Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια, καθώς 
και την τεχνική και επαγγελματική του ικανότητα, οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική διακήρυξη. 

 
10. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμ-

μετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού του 
έργου χωρίς Φ.Π.Α., ύψους 76.000,00 ευρώ. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι και 
τις 31/12/2018. 
 

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερο-
μηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 
12.   Προθεσμία περάτωσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 720 

(επτακόσιες είκοσι) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 
 
13. Προκαταβολές: Προβλέπεται η χορήγηση έντοκων προκαταβολών μέχρι ποσοστού 15% της 

συμβατικής αξίας χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 
4412/2016.  

 
14. Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου. 

Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 
15. Κατακύρωση δημοπρασίας: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη 

Αρχή του έργου (Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ). 
 
16. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 
 

 Μυτιλήνη, 23-04-2018 
 
 
 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
Αντώνιος Γιαννάκης 
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Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Έργα

Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΔΕΥΑΛ)
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
81132
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Τηλέφωνο:  +30 2251024444
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: protokolo@deyamyt.gr 
Φαξ:  +30 2251040121
Κωδικός NUTS: EL411
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.deyamyt.gr

I.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.deyamyt.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

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΕΩΣ Ε.Ε.Λ.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45231300

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης οικισμού Πολιχνίτου και η κατασκευή του
συστήματος μεταφοράς λυμάτων του οικισμού έως την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 800 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL411
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Το έργο θα εκτελεστεί εν μέρει εντός του οικισμού Πολιχνίτου της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δ. Λέσβου και εν μέρει
στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού έως την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι:
• η κατασκευή τμημάτων του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Πολιχνίτου που δεν έχουν
κατασκευαστεί με προηγούμενες εργολαβίες συνολικού μήκους 6.000 m, με ταυτόχρονη τοποθέτηση αγωγών
ομβρίων, όπου τα παλαιά δίκτυα είναι παντορροϊκά. Επίσης, θα αντικατασταθούν τα δίκτυα ύδρευσης σε
τμήματα όπου τα υφιστάμενα δεν είναι τεχνικά δυνατόν να διατηρηθούν
• η κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων του συνόλου του οικισμού, μήκους χάραξης 5.350 m έως την
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
• η κατασκευή αγωγού υδροδότησης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), μήκους 2.700 m.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 800 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 720
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.2.12) 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:
ναι
Ταυτότητα του έργου: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
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:
Σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασης τους. Ειδικά
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οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία υδραυλικών έργων ή στις κατηγορίες υδραυλικών και
ηλεκτρομηχανολογικών έργων. 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.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά
τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται
στο ποσό των 76.000 EUR.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς
Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης «Έργα
Αποχέτευσης,Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Πολιχνίτου, Βρίσας, Βατερών» με κωδικό ΟΠΣ 5007974 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού
και τις κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011
καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο
αντίστοιχο άρθρο της Συγγραφής Υποχρεώσεων. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

III.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Δεν απαιτείται από τους ομίλους οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί στον όμιλο, η νομική του μορφή πρέπει να
είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για τον όμιλο (πχ
κοινοπραξία).

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

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
Ανοικτή διαδικασία
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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: 29/05/2018
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: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 04/06/2018
Τοπική ώρα: 10:00

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
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
ΑΘΗΝΑ
18233
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:www.aepp-procurement.g

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:
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντα φορέα 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
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(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 της προσβαλλόμενης παράλειψης .

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
ΑΘΗΝΑ
18233
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:www.aepp-procurement.g

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
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