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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:502087-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κόρινθος: Τεχνητός χορτοτάπητας
2020/S 207-502087

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ταχ. διεύθυνση: Κροκιδά 2
Πόλη: Κόρινθος
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία
Ταχ. κωδικός: 201 31
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σπυριδούλα Χαρίτου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dte@pekorinthias.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2741360693
Φαξ:  +30 2741360617
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.ppel.gov.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
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η 
απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Βελτίωση - συντήρηση γηπέδου Αγίων Θεοδώρων.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
39293400 Τεχνητός χορτοτάπητας

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου των Αγίων Θεοδώρων του Δήμου 
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, της Π.Ε. Κορινθίας.
Ύστερα από την καταιγίδα «Γηρυόνης» που έγινε τον Νοέμβρη του έτους 2019, το γήπεδο υπέστη πολλές 
φθορές, σε σημείο να είναι σχεδόν κατεστραμμένο. Για τον λόγο αυτόν, κρίνονται αναγκαίες παρεμβάσεις 
αποκατάστασής του, προκειμένου να μπορεί ο αθλητικός χώρος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις όχι μόνο της 
περιοχής των Αγίων Θεοδώρων, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 241 934.75 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
37450000 Εξοπλισμός υπαίθριων αθλημάτων και αθλημάτων γηπέδου

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου των Αγίων Θεοδώρων του Δήμου 
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, της Π.Ε. Κορινθίας.
Ύστερα από την καταιγίδα «Γηρυόνης» που έγινε τον Νοέμβρη του έτους 2019, το γήπεδο υπέστη πολλές 
φθορές, σε σημείο να είναι σχεδόν κατεστραμμένο. Για τον λόγο αυτόν, κρίνονται αναγκαίες παρεμβάσεις 
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αποκατάστασής του, προκειμένου να μπορεί ο αθλητικός χώρος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις όχι μόνο της 
περιοχής των Αγίων Θεοδώρων, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
Τα στοιχεία του γηπέδου ποδοσφαίρου Αγίων Θεοδώρων είναι τα κάτωθι:
— ιδιοκτησία: Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων,
— συνολικό εμβαδόν αθλητικής εγκατάστασης: 16.892,54 τ.μ. (με βάση την τοπογραφική αποτύπωση που έγινε 
τον Μάιο του έτους 2016).
Γενικά στοιχεία:
— διαστάσεις γηπέδου ποδοσφαίρου: 62,00 Χ 96,00 μέτρα.
Περιγραφή αγωνιστικού χώρου:
— υλικό κονίστρας: τεχνητός χλοοτάπητας,
— εσωτερική περίφραξη αγωνιστικού χώρου: ναι.
Χώροι εξυπηρέτησης αθλητών:
— αποδυτήρια αθλητών ποδοσφαίρου: δύο (2),
— αποδυτήρια προπονητών - διαιτητών: ένα (1).
Η αθλητική εγκατάσταση του γηπέδου για να μπορέσει να επαναλειτουργήσει, θα πρέπει να γίνουν οι κάτωθι 
εργασίες:
— καθαρισμός του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου, συνολικού εμβαδού 7.650,00 τ.μ., από τα σύμμεικτα υλικά 
που υπάρχουν σήμερα στο γήπεδο,
— καθαρισμός ανοικτού περιμετρικού καναλιού αποστράγγισης επιφανειακών ομβρίων από σκυρόδεμα με 
μεταλλική σχάρα περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου, με χειρωνακτική εργασία,
— εκσκαφή αγωνιστικού χώρου γηπέδου· διότι με την πλημμύρα που έγινε τον Νοέμβριο του έτους 2019, 
καταστράφηκε η «υπόβαση» του γηπέδου, πάνω στην οποία είχε τοποθετηθεί ο συνθετικός τάπητας,
— κατασκευή τσιμεντένιας βάσης από σκυρόδεμα, για την τοποθέτηση πάγκων αναπληρωματικών και διαιτητών 
(βίδωμα απευθείας πάνω στο τσιμέντο),
— προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, με μέγιστο ύψος τα 0,10m. Η 
εργασία αυτή προηγείται της στρώσης έδρασης άμμου λατομείου,
— η εργασία τοποθέτησης βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, με μέγιστο ύψος τα 0,10m, θα γίνει με 
τη χρήση συστήματος αυτόματης καθοδήγησης σε μηχάνημα grader, ώστε οι κλίσεις που θα δοθούν στον 
αγωνιστικό χώρο του γηπέδου (για τη σωστή αποστράγγισή του), να είναι 0,07 % από τον μεγάλο άξονα προς 
τις πλάγιες πλευρές του αγωνιστικού χώρου, ενώ 0,03 % θα είναι η κατά μήκος κλίση,
—στρώση έδρασης άμμου λατομείου. Η εν λόγω εργασία προηγείται και θεωρείται απαραίτητη, για να 
τοποθετηθεί, εν συνεχεία, πάνω σε αυτή ο συνθετικός τάπητας. Η εργασία αυτή θα γίνει με τη χρήση 
συστήματος αυτόματης καθοδήγησης σε μηχάνημα grader, ώστε οι κλίσεις που θα δοθούν στον αγωνιστικό 
χώρο του γηπέδου (για τη σωστή αποστράγγισή του), να είναι 0,07 % από τον μεγάλο άξονα προς τις πλάγιες 
πλευρές του αγωνιστικού χώρου, ενώ 0,03 % θα είναι η κατά μήκος κλίση.
Τοποθέτηση:
— συνθετικού χλοοτάπητα prime cm 60,
— εστίας ποδοσφαίρου ΕΝ748 αγώνων 7,32x2,44m αλουμινίου φυτευτή (τεμάχια 2), με προστατευτικό 
δοκαριού εστίας - ιμάντες velcro κατά πλάτος - accord REACH EU (τεμάχια 2),
— κόρνερ γηπέδου, σπαστό, Φ25mm (τεμάχια 4).
Τοποθέτηση:
— στεγάστρου αναπληρωματικών για γήπεδο ποδοσφαίρου,
— στεγάστρου διαιτητών ποδοσφαίρου, μήκους 2,5m (5 θέσεων).

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 241 934.75 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
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: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. έργου: 
2020ΕΠ02600015).

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:
1) δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος - μέλος της Ένωσης
β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στον 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 τής 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·
2) οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής, για την υποβολή προσφοράς·
3) στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Απαιτείται κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς, να υποβάλει βεβαίωση από το τραπεζικό σύστημα, στην 
οποία να αναφέρει ότι: «…ο οικονομικός φορέας έχει ιδίες καταθέσεις στο σύστημα αυτό, ύψους 50 000,00 
EUR…», με ημερομηνία βεβαίωσης μεταγενέστερη της διακήρυξης και πριν από την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς.

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
I) Απαιτείται:
α) να διαθέτουν:
1) σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ ISO 9001 (ή 
ισοδύναμο)
2) σύστημα διαχείρισης της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. 18001 για 
την ΕΛΛΑΔΑ και OHSAS 18001 διεθνώς (ή ισοδύναμο), και
3) σύστημα περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης 
ISO 14001 (ή ισοδύναμο).
Είτε του ιδίου αναδόχου είτε εφόσον ο ίδιος δεν διαθέτει του υπεργολάβου, με τον οποίο θα συνεργαστεί για την 
έντεχνη τοποθέτησή του·
β) να διαθέτουν ο ανάδοχος ή ο υπεργολάβος βεβαίωση συστήματος αυτόματης καθοδήγησης, σε μηχάνημα 
grader·
γ) να διαθέτουν ο ανάδοχος ή ο υπεργολάβος:
1) πιστοποιητικό FIFA Quality Pro (βάσει των απαιτήσεων που έχουν τεθεί με το τεύχος FIFA Quality 
Programme for Football Turf October 2015), για τον αντίστοιχο χλοοτάπητα
2) η εταιρεία παραγωγής του χλοοτάπητα θα πρέπει να συγκαταλέγεται στην αντίστοιχη λίστα προτίμησης της 
FIFA (FIFA Preferred Produsers ή FIFA Licensees, 2015 edition και έπειτα)
3) παροχή γραπτής εγγύησης το λιγότερο οκτώ (8) ετών από την ανάδοχο προμηθεύτρια εταιρεία, για τον 
προσφερόμενο χλοοτάπητα
4) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 από τον οικονομικό φορέα ότι αποδέχεται και είναι γνώστης, ότι 
στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, τα 
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μηχανήματα, τα εργαλεία και τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να γίνει κάθε απαραίτητη 
ενέργεια, ώστε να τοποθετηθεί ο συνθετικός χλοοτάπητας
5) υπεύθυνη δήλωση ότι τα υλικά πλήρωσης εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της FIFA, κατά ΕΝ 9331, όπως αυτές 
δηλώνονται στο τεύχος FIFA «Guide to artificial surfaces» ή FIFA «Quality concept for football turfs, handbook of 
requirements»· ισχύουσα έκδοση
6) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 από τον οικονομικό φορέα ότι αποδέχεται και είναι γνώστης, έχει λάβει 
γνώση των τοπικών συνθηκών, αφού επισκέφτηκε τον χώρο, και αναλαμβάνει να παραδώσει και να τοποθετήσει 
πλήρως και σωστά τον προς προμήθεια συνθετικό χλοοτάπητα
7) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 από τον οικονομικό φορέα, ότι αποδέχεται την εργασία της 
απομάκρυνσης τού παλαιού τάπητα (σε ρολά), τα οποία θα παραδοθούν στην Υπηρεσία με πρωτόκολλα 
παραλαβής και παράδοσης, και θα μεταφερθούν και θα αποθηκευτούν σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία
8) να λάβει πιστοποιητικά «FIFA Quality» ή «FIFA Quality Pro» για το γήπεδο των Αγίων Θεοδώρων, με δαπάνη 
του οικονομικού φορέα, αφού πρώτα η επιλογή του εργαστηρίου έχει γίνει γνωστό και έχει εγκριθεί από την 
Υπηρεσία εντός 45 ημερών από την τοποθέτηση του τάπητα.
ΙΙ] Δηλώνουν:
α) τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών, που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκειά της·
β) το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που διαθέτουν, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της 
ποιότητας·
γ) τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της ποιότητας, καθώς 
και τα μέσα μελέτης και έρευνας·
δ) τις εγκαταστάσεις μελέτης και έρευνας που διαθέτουν·
ε) τα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης, που 
διαθέτουν·
στ) μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης, κατά την εκτέλεση της σύμβασης·
ζ) το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τον αριθμό των διευθυντικών στελεχών τους, κατά τα 
τελευταία 3 έτη.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν από ή κατά την υπογραφή 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: 30/11/2020
Τοπική ώρα: 12:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους
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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: 04/12/2020
Τοπική ώρα: 11:00

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
1) ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε προθεσμία οκτώ (8) μηνών·
2) για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού τεσσάρων 
χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα εννέα ευρώ (4 839,00 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.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς του άρθρου 2.4.5) της παρούσας, ήτοι μέχρι 31.12.2021, άλλως, η προσφορά απορρίπτεται. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει πριν 
από τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Θηβών 196 - 198
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

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 σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά 
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Οι προθεσμίες άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, καθώς και οι διαδικασίες κατάθεσης, εξέτασης, 
απόφασης επ' αυτής, κοινοποίησης κ.λπ., αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το 
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του 
ή σε περίπτωση που, πριν από την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
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Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Πελοποννήσου - Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Ταχ. διεύθυνση: Κροκιδά 2
Πόλη: Κόρινθος
Ταχ. κωδικός: 201 31
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dte@pekorinthias.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2741360693
Φαξ:  +30 2741360617

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
19/10/2020
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