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Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμός ταυτοποίησης: GR
Ταχ. διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη 15
Πόλη: Καλλιθέα
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Ταχ. κωδικός: 17676
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Δ.Δ.Μ.Υ.Π.Α.)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: didimy@patt.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2131618176
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.patt.gov.gr/main/index.php
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
Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Της
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΧΑΡΝΑΙ

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34993000 Φωτιστικά οδών

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η τοποθέτηση 8μ κωνικών γαλβανισμένων σιδηροϊστών
παθητικής ασφάλειας, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 40, ΕΝ 12899 και ΕΝ 12767. Επάνω στους ιστούς αυτούς,
θα τοποθετηθούν αυτόνομα φωτιστικά συστήματα με λαμπτήρα LED, ισχύος 60 – 80W, με ενσωματωμένη
μπαταρία λιθίου και MPPT CONTROLLER, και 3 κατακόρυφα κυλινδρικά φωτοβολταϊκά πάνελ 140Wp ανά ιστό,
τα οποία θα «αγκαλιάζουν» τον ιστό αρθρωτά, ώστε να μην επηρεάζεται ο ιστός από τους ισχυρούς ανέμους
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που πλήττουν την περιοχή. Τα συστήματα αυτά, θα είναι υβριδικής εφαρμογής, θα συνδέονται δηλαδή και με το
δίκτυο.
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 402 840.00 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
44212250 Ιστοί
50232110 Θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού
50232100 Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στον βόρειο παράδρομο της Αττική Οδούς (οδός Νικολάου Λαδά) από τη διασταύρωσή του με τη Λεωφόρο
Φιλαδελφείας (μετά τη γέφυρα ΣΚΑ) έως και τη διασταύρωσή του με τη Λεωφ.Δημοκρατίας όπου στερείται ΗΦ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια και τοποθέτηση 8μ κωνικών γαλβανισμένων σιδηροϊστών παθητικής ασφάλειας, σύμφωνα με τα
πρότυπα ΕΝ 40, ΕΝ 12899 και ΕΝ 12767. Επάνω στους ιστούς αυτούς, θα τοποθετηθούν αυτόνομα φωτιστικά
συστήματα με λαμπτήρα LED, ισχύος 60 – 80W, με ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου και MPPT CONTROLLER,
και 3 κατακόρυφα κυλινδρικά φωτοβολταϊκά πάνελ 140Wp ανά ιστό, τα οποία θα «αγκαλιάζουν» τον ιστό
αρθρωτά, ώστε να μην επηρεάζεται ο ιστός από τους ισχυρούς ανέμους που πλήττουν την περιοχή. Τα
συστήματα αυτά, θα είναι υβριδικής εφαρμογής, θα συνδέονται δηλαδή και με το δίκτυο. Στη σύμβαση
περιλαμβάνεται και 18μηνη συντήρηση του δικτύου μετά την τοποθέτησή του.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 402 840.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
δικαίωμα παράτασης χωρίς αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου:
Προβλέπεται ανάλογα με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της
σύμβασης
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του Προμηθευτή που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της
διάρκειάς της,

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
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τυχόν δικαίωμα προαίρεσης κατά την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα με αναφορά σε ορισμένο ποσοστό στα εκατό
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

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
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας ήτοι : προμήθεια
& εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED

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
α) Ελάχιστο μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας, 150.000 ευρώ.
β)Δυνατότητα χρηματοδότησης από τραπεζικό ίδρυμα, σε ποσοστό 10% τουλάχιστον του προϋπολογισμού ανά
τμήμα της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.), αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος,
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν :
α) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2019, 2020,
2021), στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο παρέχων υπηρεσίες. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο
διαγωνιζόμενος δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού (ή που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση
του ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους), τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον
κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις.
Σε περίπτωση οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα, υποβάλλονται
αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων και δήλωση για το εν λόγω χρονικό διάστημα.
β) Σχετικό έγγραφο τράπεζας που συνεργάζεται με τον διαγωνιζόμενο και στο οποίο να δηλώνεται ότι η τράπεζα
θα εξετάσει αίτημά του για ποσό που αντιστοιχεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.5 της παρούσας
στο τμήμα ή τμήματα του έργου για τα οποία έχει δώσει προσφορά, αν και εφόσον αναδειχθεί πάροχος.
Σημειώνεται ότι θα πρέπει να γίνεται ρητός διαχωρισμός του ποσού το οποίο δίνεται ως πιστοληπτική ικανότητα
(το οποίο θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο το ανωτέρω αναφερόμενο) και του ποσού το οποίο αφορά εγγυητικές
επιστολές.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο
έγγραφο.

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2019-2020-2021), να έχουν εκτελέσει
τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας ή εγκατάστασης ή συντήρησης φωτισμού οδών, ποσοστού ίσο με το 50%
του προϋπολογισμού της παρούσας (άνευ ΦΠΑ).
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
Κατάλογο των κυριότερων συμβάσεων έργων ή υπηρεσιών, που εκτελέστηκαν την τελευταία τριετία και
αφορούσαν προμήθειας ή εγκατάστασης ή συντήρησης φετιχισμού οδών κατά την τελευταία τριετία από
το μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή αθροιστικά από το σύνολο των μελών σε περίπτωση κοινοπραξίας ή
ένωσης. Ο εν λόγω κατάλογος θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένος ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
διαγωνιζόμενου.
Ο υπολογισμός του ύψους των εκτελεσμένων εργασιών θα γίνεται είτε με το ποσό του τελευταίου
ανακεφαλαιωτικού λογαριασμού σε περίπτωση περαιωμένων συμβάσεων (συμβάσεις έργου ή παροχής
υπηρεσίας για τις οποίες έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης), είτε με τιμολόγια ή λογαριασμούς για εκτελεσμένες
εργασίες που αφορούν όμως μη περαιωμένες συνολικά συμβάσεις. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει
αναλυτικό κατάλογο των συμβάσεων (περαιωμένων και μη) με συνημμένα απλά φωτοαντίγραφα αυτών και
σε περίπτωση ύπαρξης και μη περαιωμένων συμβάσεων , αναλυτικό κατάλογο τιμολογίων ή λογαριασμών με
συνημμένα απλά φωτοαντίγραφα αυτών.
Ειδικότερα θα πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς ο τίτλος των αντίστοιχων συμβάσεων που εκτελέσθηκαν ,
η χρονική διάρκεια (ημερομηνία αρχής και περαίωσης της σύμβασης) και ο Εργοδότης (δημόσιος ή ιδιωτικός
Φορέας), ο Ανάδοχος της σύμβασης. Η δήλωση αυτή οφείλει να συνοδεύεται από αντίστοιχες σχετικές
βεβαιώσεις των αρμοδίων για την λειτουργία των εγκ/σεων Δημοσίων ή Ιδιωτικών Φορέων, που εκδόθηκαν επ’
ονόματι του Κατασκευαστή των ρυθμιστών ή του Προμηθευτή των εργασιών ή του Παρόχου υπηρεσιών, στις
οποίες θα βεβαιώνονται (επί ποινή απόρριψης της βεβαίωσης, ως αποδεικτικού στοιχείου) τα ακόλουθα:
α) Ο τίτλος του έργου.
β) Η διάρκεια της σύμβασης συντήρησης (αρχή-πέρας των εργασιών/υπηρεσιών).
γ) Η έντεχνη και αποτελεσματική εκτέλεση των εργασιών από τον Ανάδοχο των υπηρεσιών.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή είναι ιδιωτικός φορέας θα πρέπει πλέον της
προαναφερόμενης βεβαίωσης να επισυναφθούν και τα αντίστοιχα παραστατικά, δηλαδή απλά φωτοαντίγραφα
συμβάσεων θεωρημένων από την Εφορία και απλά φ/α των αντίστοιχων τιμολογίων.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι εργασίες είτε οι υπηρεσίες, έχουν την μορφή Υπεργολαβίας, τούτο θα
πρέπει να επισημαίνεται αντίστοιχα από τον δηλούντα στο υπόμνημα που καλείται τούτος κατά τα ανωτέρω
να υποβάλει, και υποχρεωτικά να συνοδεύεται το υπόμνημα τούτο από απλά φωτοαντίγραφα των σχετικών
Ιδιωτικών Συμφωνητικών Υπεργολαβίας μεταξύ της διαγωνιζόμενης Επιχείρησης και του Προμηθευτή/Παρόχου,
όπως τούτα είχαν γνωστοποιηθεί και επικυρώθηκαν, γενόμενα δεκτά από την αρμόδια κατά περίπτωση ΔΟΥ.
Για την τεκμηρίωση της επικύρωσης αρκεί επί του φωτοαντιγράφου του Συμφωνητικού να υπάρχει ο σχετικός α/
α πρωτοκόλλου της Φορολογικής Αρχής.
III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Αναλύονται στα παραρτήματ της διακήρυξης (Ε.Σ.Υ. Τεχνική Περιγραφή και Τιμολόγιο)

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.1.8)

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: 20/10/2022
Τοπική ώρα: 17:00

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: 26/10/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Στα γραφεία της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Από την αρμόδια (ετήσια) Επιτροπή Διαγωνισμού που έχει οροσθεί αμε την υπ' αριθμ. 2801/7-12-2021
(ΑΔΑ:6YΞN7Λ7-3OZ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής

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: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15
Πόλη: ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ταχ. κωδικός: 176 76
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: didimy@patt.gov.gr
Τηλέφωνο: +030 2131618101
Φαξ: +030 2109248108

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

ΑΔΑ: Ψ7Γ97Λ7-2Μ2
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δικαίωμα να προσφύγει στην ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ [πρώην 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 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 .
VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15
Πόλη: ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ταχ. κωδικός: 176 76
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: didimy@patt.gov.gr
Τηλέφωνο: +030 2131618101
Φαξ: +030 2109248108

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
19/09/2022

