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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ  
(ΑΘΟΥ 122 Ν.4412/16) 

1. Επωνυμία και Διευκφνςεισ: 

Ανακζτουςα αρχι: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  

Οδόσ  : Ρλατεία Εκνάρχου Μακαρίου, ΤΙΡΟΛΘ  

Ταχ.Κωδ. : 221 31 

Τθλ. : 2713601190 

Telefax : 2713601173 

E-mail : perpel@perpel.gov.gr  

Φορζασ καταςκευισ του ζργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ/ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

Οδόσ  : ΟΡΛΑΧΘΓΟΥ ΣΕΧΙΩΤΘ 1, ΤΙΡΟΛΘ  

Ταχ.Κωδ. : 221 32 

Ρλθροφορίεσ : ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΡΑΑΣΚΕΥΟΡΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΕΑΣ ΜΡΛΑΝΑΣ 

Τθλ. : 2710238559 

Telefax : 2710243185 

E-mail : dteperpel@gmail.com  

 

2. Επικοινωνία: Ρροςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ ςτον χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

3. Τφποσ Ανακζτουςασ Αρχισ & Δραςτθριότθτα που αυτι αςκεί: Αρχι τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ / Γενικζσ 

Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 

4. Θ ςφμβαςθ δεν αφορά ςε από κοινοφ διαδικαςία δθμόςιασ ςφμβαςθσ και δεν ανατίκεται από κεντρικι 

αρχι αγορϊν. 

5. Κωδικόσ Κφριου Λεξιλογίου CPV: 45300000 – Εργαςίεσ Κτιριακϊν Εγκαταςτάςεων, 45400000 – 

Εργαςίεσ Αποπεράτωςθσ Κτιρίων,  

Είδοσ Σφμβαςθσ: ΕΓΑ 

6. Τόποσ Εκτζλεςθσ: NUTS: EL 651 

Τίτλοσ ζργου: «Εργαςίεσ Εκςυγχρονιςμοφ και Αναβάθμιςησ των Κζντρων Υγείασ Δημητςάνασ, 

Τροπαίων και Λεωνιδίου τησ Π.Ε. Αρκαδίασ» 

Το φυςικό αντικείμενο του ζργου περιλαμβάνει: 

mailto:perpel@perpel.gov.gr
mailto:dteperpel@gmail.com
http://www.promitheus.gov.gr/
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Κζντρο Τγείασ Δθμθτςάνασ: 
Αντικείμενο τθσ εργολαβίασ αποτελοφν οι εργαςίεσ αναβάκμιςθσ και εκςυγχρονιςμοφ του Κζντρου 

Υγείασ Δθμθτςάνασ του Διμου Γορτυνίασ που περιλαμβάνουν: 

- Αντικατάςταςθ κουφωμάτων 

- Ενίςχυςθ ςυςτιματοσ υδρορροϊν  

- Ανακαταςκευι Επιχριςμάτων - Εςωτερικοί και Εξωτερικοί χρωματιςμοί 

- Τοποκζτθςθ νζου δαπζδου: Αντικατάςταςθ δοχείων πλφςεωσ ςε χϊρουσ WC  

- Νζο Δίκτυο Ηεςτοφ Νεροφ Χριςθσ 

- Θ/Μ Εργαςίεσ: Αντικατάςταςθ καυςτιρα, Τοποκζτθςθ πίνακα αυτοματιςμοφ 

 

Κζντρο Τγείασ Σροπαίων: 
Αντικείμενο τθσ εργολαβίασ αποτελοφν οι εργαςίεσ αναβάκμιςθσ και εκςυγχρονιςμοφ του Κζντρου 

Υγείασ Τροπαίων του Διμου Γορτυνίασ που περιλαμβάνουν: 

- Αντικατάςταςθ κουφωμάτων 

- Επιςκευι ςτζγθσ-Ξφλινεσ καταςκευζσ -Μονϊςεισ - Ενίςχυςθ ςυςτιματοσ υδρορροϊν 

- Ανακαταςκευι Οροφοκονιαμάτων- Εςωτερικοί χρωματιςμοί 

- Αντικαταςτάτθ πλακιδίων επενδφςεωσ  τοίχων 

- Τοποκζτθςθ νζου δαπζδου  

 

Κζντρο Τγείασ Λεωνιδίου: 
Αντικείμενο τθσ εργολαβίασ αποτελοφν οι εργαςίεσ αναβάκμιςθσ και εκςυγχρονιςμοφ του Κζντρου 

Υγείασ Λεωνιδίου του Διμου Νότιασ Κυνουρίασ που περιλαμβάνουν: 

- Ελαιοχρωματιςμοί εξωτερικϊν κουφωμάτων   

- Εςωτερικοί χρωματιςμοί 

- Επιςκευι- ανακαίνιςθ χϊρων υγιεινισ WC 

- Θλεκτρολογικζσ Εργαςίεσ- Αντικατάςταςθ Φωτιςτικϊν Σωμάτων 

 

7. Εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία: Αξία χωρίσ ΦΡΑ 454.032,26 ΕΥΩ 

8. Απαγορεφονται οι εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

9. Διάρκεια Σφμβαςθσ: Θ προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου είναι δζκα (10) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ. 

10. Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ: 

 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται 

ςτισ κατθγορίεσ Οικοδομικών και Ηλεκτρομθχανολογικών Ζργων αντίςτοιχεσ με τθν εκτιμϊμενθ αξία 

τθσ ςφμβαςθσ και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
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α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ 

με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ,  

δ) τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ’ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 

ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 

 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 

και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρκρου 76 του Ν.4412/2016. 

 Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν 

υποβολι προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ, θ νομικι τθσ μορφι πρζπει 

να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν 

ζνωςθ (πχ κοινοπραξία). 

 Λόγοι αποκλειςμοφ: Σφμφωνα με το άρκρο 73 του Ν.4412/16 και το άρκρο 22 τθσ διακιρυξθσ. 

 Κριτιρια επιλογισ: Απαιτείται οι οικονομικοί φορείσ να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό 

επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Ειδικά οι προςφζροντεσ που 

είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν 

Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΡ.) ςτισ κατθγορίεσ Οικοδομικϊν και Θλεκτρομθχανολογικϊν Ζργων. Οι 

προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

προςκομίηουν τισ δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά που περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα XI του 

Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

 Οικονομικι και Χρθματοοικονομικι ικανότθτα: 

1. Πςον αφορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι οικονομικοί φορείσ ςε 

περίπτωςθ ςυμμετοχισ υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και τθσ παρ. 1(ε) 

τουάρκρου 76 του ν. 4412/2016 (ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων), απαιτείται να διακζτουν 

ςωρευτικάκατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ: 

Α. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

Να διακζτουν κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, κατακζςεισ ςε τράπεηα, τουλάχιςτον πενιντα 

χιλιάδων ευρϊ (50.000,00 €) ι πάγια ςτοιχεία με βάςθ τισ αντικειμενικζσ αξίεσ ι τισ αξίεσ κτιςθσ 

αυτϊν, ςυνολικισ αξίασ πενιντα χιλιάδων ευρϊ  (50.000,00 €) ι ςωρευτικά κατακζςεισ ςε τράπεηα 

και πάγια ςτοιχεία ςυνολικισ αξίασ πενιντα χιλιάδων ευρϊ  (50.000,00 €), ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ των άρκρων 99 και 100 του Ν. 3669/2008. 

Β. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

Δεν απαιτείται ελάχιςτο όριο Οικονομικισ και Χρθματοοικονομικισ επάρκειασ. 

2. Οι μεμονωμζνοι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε όλεσ τισ ηθτοφμενεσ κατθγορίεσ 

του ζργου (οικοδομικά και θλεκτρομθχανολογικά) απαιτείται να διακζτουν τθν οικονομικι και 

χρθματοοικονομικι επάρκεια που αναφζρεται ςτθν κατθγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τθσ παρ.1Α. 
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3. Ειδικά οι εργολθπτικζσ επιχειριςεισ που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο ΜΕΕΡ, δεν κα πρζπει να 

υπερβαίνουν τα ανϊτατα επιτρεπτά όρια ανεκτζλεςτου υπολοίπου εργολαβικϊν ςυμβάςεων, 

ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπωσ ιςχφει. 

4. Τονίηεται ότι οι επιχειριςεισ που εκπλθρϊνουν τα κριτιρια επιλογισ τθσ οικονομικισ και 

χρθματοοικονομικισ επάρκειασ δφνανται να ςυμμετάςχουν ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ, 

ανεξαρτιτωσ τθσ τυχόν εγγραφισ τουσ ςε τάξεισ του Μ.Ε.ΕΡ. του ν. 3669/2008, ενϊ δε θ 

παραπομπι ςτα άρκρα 20, 99 και 100 του ν. 3669/2008 ςκοπεί αποκλειςτικά ςτθν περιγραφι των 

απαιτιςεων ςυμμετοχισ ςτον παρόντα διαγωνιςμό ανεξαρτιτωσ τάξθσ Μ.Ε.ΕΡ. 

 Τεχνικι και Επαγγελματικι ικανότθτα:  

1. Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται, κατά 

τθν υποβολι τθσ προςφοράσ: 

Α. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

Να περιλαμβάνουν ςτθ βαςικι τουσ ςτελζχωςθ τουλάχιςτον δφο (2) τεχνικοφσ που διακζτουν τα 

απαιτοφμενα προςόντα τθσ περ. α) και ζναν (1)τεχνικό που διακζτει τα απαιτοφμενα προςόντα τθσ 

περ. β) ι δφο (2) τεχνικοφσ που διακζτουν τα απαιτοφμενα προςόντα τθσ περ. β) ι ζναν (1) τεχνικό 

που διακζτει τα απαιτοφμενα προςόντα τθσ περ. γ). 

Για τθν εφαρμογι τθσ ανωτζρω παραγράφου, οι τεχνικοί του ςυμμετζχοντοσ φορζα διακρίνονται 

ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ βάςει των προςόντων τουσ: 

α) Στουσ τεχνικοφσ που διακζτουν κατ’ ελάχιςτον τα προςόντα που προβλζπονται ςτα άρκρα 107 

παρ. 5 και 109 του ν.3369/2008, ςχετικά με τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν ζργων. Συγκεκριμζνα, οι 

διπλωματοφχοι ι πτυχιοφχοι ανϊτατων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων κα πρζπει να ζχουν εμπειρία 

τουλάχιςτον τριϊν (3) χρόνων ςχετικά με τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν ζργων, από τθν ζναρξθ 

άςκθςθσ επαγγζλματοσ. Οι πτυχιοφχοι των τεχνολογικϊν εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων και των πρϊθν 

ανϊτερων τεχνικϊν ςχολϊν κα πρζπει να ζχουν εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) χρόνων ςχετικά με 

τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν ζργων, από τθν ζναρξθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ. 

β) Στουσ τεχνικοφσ, οι οποίοι πζραν τθσ ανωτζρω περ. α) διακζτουν τρία (3) ζτθ απαςχόλθςθσ ςε 

καταςκευι ι ζξι (6) ζτθ ςε επίβλεψθ ι εννιά (9) ζτθ απαςχόλθςθσ ςε μελζτθ, εφόςον τυγχάνουν 

διπλωματοφχοι ι πτυχιοφχοι ΑΕΙ ι ιςότιμων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, ςφμφωνα με τα 

οριηόμεναςτο άρκρο 107 παρ. 7 του ν.3669/2008, και ςτουσ τεχνικοφσ, οι οποίοι, πζραν τθσ 

ανωτζρω περ. α) διακζτουν τρία (3) ζτθ απαςχόλθςθσ ςε καταςκευι ι οκτϊ (8) ζτθ ςε επίβλεψθ, 

εφόςον τυγχάνουν πτυχιοφχοι ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ και υπομθχανικϊν ι ιςότιμων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, 

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 107 παρ. 8 του ν.3669/2008. 

γ) Στουσ τεχνικοφσ, οι οποίοι πζραν τθσ ανωτζρω περ. α) διακζτουν ζξι (6) ζτθ απαςχόλθςθσ ςε 

καταςκευι ι δϊδεκα (12) ζτθ ςε επίβλεψθ ι δεκαοκτϊ (18) ζτθ απαςχόλθςθσ ςε μελζτθ, εφόςον 

τυγχάνουν διπλωματοφχοι ι πτυχιοφχοι ΑΕΙ ι ιςότιμων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 107 παρ. 7 του ν.3669/2008, και ςτουσ τεχνικοφσ, οι οποίοι, πζραν τθσ 

ανωτζρω περ. α) διακζτουν ζξι (6) ζτθ απαςχόλθςθσ ςε καταςκευι ι δεκαζξι (16) ζτθ ςε επίβλεψθ, 

εφόςον τυγχάνουν πτυχιοφχοι ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ και υπομθχανικϊν ι ιςότιμων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, 

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 107 παρ. 8 του ν.3669/2008. 
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Β. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

Να περιλαμβάνουν ςτθ βαςικι τουσ ςτελζχωςθ τουλάχιςτον ζναν (1) τεχνικό που διακζτει τα κατ’ 

ελάχιςτον απαιτοφμενα προςόντα που προβλζπονται ςτα άρκρα 107 παρ. 5 και 109 του 

ν.3369/2008, ςχετικά με τθν εκτζλεςθ θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων. Συγκεκριμζνα, οι 

διπλωματοφχοι ι πτυχιοφχοι ανϊτατων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων κα πρζπει να ζχουν εμπειρία 

τουλάχιςτον τριϊν (3) χρόνων ςχετικά με τθν εκτζλεςθ θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων, από τθν 

ζναρξθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ. Οι πτυχιοφχοι των τεχνολογικϊν εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων και των 

πρϊθν ανϊτερων τεχνικϊν ςχολϊν κα πρζπει να ζχουν εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) χρόνων 

ςχετικά με τθν εκτζλεςθ θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων, από τθν ζναρξθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ. 

2. Τονίηεται ότι οι επιχειριςεισ που εκπλθρϊνουν τα κριτιρια επιλογισ του παρόντοσ δφνανται να 

ςυμμετάςχουν ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ, ανεξαρτιτωσ τθσ τυχόν εγγραφισ αυτϊν και 

των τεχνικϊν τουσ ςε τάξεισ του Μ.Ε.ΕΡ. και του Μ.Ε.Κ. του ν. 3669/2008, ενϊ δε θ παραπομπι ςτα 

άρκρα107 και 109 ςκοπεί αποκλειςτικά ςτθν περιγραφι των απαιτιςεων ςυμμετοχισ ςτον 

παρόντα διαγωνιςμό ανεξαρτιτωσ τάξθσ και βακμίδασ Μ.Ε.ΕΡ. και Μ.Ε.Κ.. 

11. Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτι 

12. Θ Σφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα 

13. Κριτιριο Ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ: είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο 

βάςει τιμισ. 

14. Θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν: 27-11-2019, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 

15:00. 

15. Φάκελοι προςφορών: Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω 

τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ. Εντόσ τριϊν 3 εργαςίμων θμερϊν από 

τθν θλεκτρονικι υποβολι προςκομίηεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα 

αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ. 

Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. 

εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι. 

16. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον 

διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του άρκρου 97 του Ν.4412/2016, για διάςτθμα ζξι (6) μθνών, από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. 

17. Ημερομθνία και ώρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορών ορίηεται θ 03-12-2019, θμζρα 

Σρίτθ και ώρα 11:00 π.μ. 

18. Ρρόςωπα τα οποία επιτρζπεται να παρίςτανται ςτθν αποςφράγιςθ: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

19. Γλϊςςα Διαδικαςίασ: Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα 

αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 

τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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20. Γίνεται δεκτι ΜΟΝΟ θ θλεκτρονικι υποβολι προςφορών. 

21. Χρθματοδότθςθ: Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ρελοπόννθςοσ 

2014-2020» και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ), Κωδικόσ Ζργου: 

2019ΕΡ02610005.  

 
22. Διαδικαςίεσ Ρροςφυγισ: Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία 

για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι 

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 

χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ 

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 

ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι 

δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι, με βάςθ και τα όςα προβλζπονται ςτο π.δ. 39/2017, κατατίκεται 

θλεκτρονικά βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου και μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 

υποςυςτιματοσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 

Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8 τθσ υπ' αρ. 

117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 

προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016, το 

οποίο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του 

ι ςε περίπτωςθ που πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι 

ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια. 

Κατά τα λοιπά ωσ άρκρο 4.3. τθσ Διακιρυξθσ. 

23. Άλλεσ πλθροφορίεσ: 

Εγγφθςθ ςυμμετοχισ: Για τθ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 α) του άρκρου 72 του ν.4412/2016, 

Εγγυθτικισ Επιςτολισ ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των 9.080,00 €. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ 

οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ 

υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.  

Χοριγθςθ Προκαταβολισ: Ρροβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο, φψουσ 10% του 

ποςοφ τθσ προςφοράσ του (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΝΙΚΑ  




