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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52890-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κόρινθος: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού
2021/S 022-052890

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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: Μιχαήλ Βλάσσης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dte@pekorinthias.gr 
Τηλέφωνο:  +30 27413606968
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.ppel.gov.gr/

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://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
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Μελέτη βελτίωσης Επ. Ο. Φενεού - φράγμα λίμνης Δόξα, και μελέτη αναβάθμισης Επ. Ο. Ξυλόκαστρο - Τρίκαλα.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71322000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η προς ανάθεση μελέτη αφορά στην εκπόνηση οριστικής μελέτης οδοποιίας, καθώς και των υποστηρικτικών 
αυτής μελετών, για τη βελτίωση της Επ. Ο. Φενεού - Φράγμα λίμνης Δόξα και την αναβάθμιση τής Επ. Ο. 
Ξυλόκαστρο - Τρίκαλα. Η περιοχή επεμβάσεων ορίζεται από 2 ανεξάρτητα τμήματα οδικού δικτύου. Tο πρώτο 
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τμήμα της μελέτης αποτελείται από την Επ. Ο. Φενεού - Φράγμα λίμνης Δόξα, μήκους περίπου 6,50km. Το 
τμήμα αυτό έχει ως αφετηρία τη διασταύρωση των Ε.Ο. Κιάτου - Βυτίνας και Τρικάλων - Φενεού, και ουσιαστικά 
αποτελεί συνέχεια τής Ε.Ο. Κιάτου - Βυτίνας. Η οδός είναι ασφαλτοστρωμένη από την αρχή έως και το τέλος του 
χωριού Φενεός για μήκος 2,40km, ενώ στη συνέχεια υπάρχει χωματόδρομος, για μήκος 4,10km έως την τεχνητή 
λίμνη Δόξας. Το δεύτερο τμήμα της μελέτης αποτελεί τμήμα της Επ. Ο. Ξυλόκαστρο - Τρίκαλα, μήκους περίπου 
16,50km. Η οδός είναι ασφαλτοστρωμένη και το μεγαλύτερο μέρος της χάραξης βρίσκεται σε έδαφος λοφώδες.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 633 064.52 EUR

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

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η σύμβαση θα εκτελείται είτε στην έδρα του αναδόχου είτε στην περιοχή του έργου, εφόσον τούτο απαιτείται.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το αντικείμενο του υπό μελέτη έργου βελτίωσης τής Επ. Ο. Φενεού - Φράγμα λίμνης Δόξα αφορά στην 
εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών και ερευνών, για τον έλεγχο της ευστάθειας των πρανών.
Το αντικείμενο του υπό μελέτη έργου αναβάθμισης της Ε.Ο. Ξυλοκάστρου - Τρικάλων, περιλαμβάνει:
— τοπογραφικές μελέτες (αποτύπωση, κτηματογράφηση, κτηματολόγιο),
— μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οριστική μελέτη οδοποιίας, οριστική μελέτη σήμανσης ασφάλισης),
— μελέτες τεχνικών έργων (οριστική μελέτη τοίχων αντιστήριξης),
— μελέτες υδραυλικών έργων (οριστική μελέτη αποχέτευσης - αποστράγγισης όμβριων και οριστική μελέτη 
εγκάρσιων τεχνικών),
— γεωλογική μελέτη,
— γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες,
— περιβαλλοντική μελέτη,
— Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ..

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Τεχνική έκθεση (βαθμός πληρότητας και αρτιότητας της εκτίμησης του αντικειμένου 
της μελέτης) / Στάθμιση: 30 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Έκθεση μεθοδολογίας (βαθμός πληρότητας και αξιοπιστίας της μεθοδολογίας 
εκπόνησης της μελέτης) / Στάθμιση: 20 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Χρονοδιάγραμμα / Στάθμιση: 20 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Έκθεση σχετική με την οργάνωση του οικονομικού φορέα / Στάθμιση: 30 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Η βαθμολογία της κάθε οικονομικής προσφοράς ισούται με το προσφερόμενο 
ποσοστό έκπτωσης / Στάθμιση: 25 %

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 633 064.52 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 15
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.
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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

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 προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών, στην κατηγορία / κατηγορίες μελετών του άρθρου 
12.1) της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ 
του Ν.4412/2016.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Δεν απαιτείται.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει (επί ποινή αποκλεισμού) τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς 
πόρους, και την εμπειρία, για να εκτελέσει τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας, και συγκεκριμένα:
1) Απαιτήσεις στελέχωσης
— για την κατηγορία μελέτης 16 «Μελέτες τοπογραφίας», απαιτούνται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 8ετούς 
εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος,
— για την κατηγορία μελέτης 10 «Μελέτες συγκοινωνιακών έργων», απαιτούνται:
α) τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 12ετούς εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος·
β) να έχει εκπονηθεί κατά την τελευταία πενταετία τουλάχιστον 1 οριστική μελέτη ή μελέτη εφαρμογής 
υπεραστικής οδού, μήκους τουλάχιστον 5 χλμ.,
— για την κατηγορία μελέτης 8 «Στατικές μελέτες», απαιτούνται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 4ετούς 
εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος,
— για την κατηγορία μελέτης 13 «Μελέτες υδραυλικών έργων», απαιτούνται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 
8ετούς εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος,
— για την κατηγορία μελέτης 20 «Γεωλογικές μελέτες», απαιτούνται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 4ετούς 
εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος,
— για την κατηγορία μελέτης 21 «Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες», απαιτούνται:
α) τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 12ετούς εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος·
β) να έχει εκπονηθεί κατά την τελευταία πενταετία τουλάχιστον μία μελέτη αποκατάστασης κατολισθήσεων οδού, 
και
γ) λόγω της φύσεως του αντικειμένου που αφορά σε υφιστάμενη οδό σε λειτουργία, με κατά θέσεις γεωτεχνικές 
αστοχίες, απαιτείται ειδική τεχνική εμπειρία στη γεωτεχνική παρακολούθηση οδών σε λειτουργία,
— για την κατηγορία μελέτης 27 «Περιβαλλοντικές μελέτες», απαιτούνται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 4ετούς 
εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος.
Για την απόδειξη των ανωτέρω απαιτήσεων ειδικής τεχνικής ικανότητας των κατηγοριών 10 και 21, απαιτείται η 
προσκόμιση των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων ή των σχετικών βεβαιώσεων της αρμόδιας για την έγκριση 
της μελέτης Υπηρεσίας. Για την απόδειξη εμπειρίας στη γεωτεχνική παρακολούθηση οδών σε λειτουργία, 
απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα διαχείρισης οδών.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
N.4412/2016, Οδηγία 2014/24/Ε.Ε.

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 182 του ν. 
4412/2016.
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η σύμβαση, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε 
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:
1) το συμφωνητικό·
2) η παρούσα διακήρυξη·
3) η οικονομική προσφορά του αναδόχου·
4) η τεχνική προσφορά του αναδόχου·
5) το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν Παραρτήματά του·
6) το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα τυχόν Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των απαιτούμενων 
μελετών και η τεκμηρίωση τής σκοπιμότητας τού έργου·
7) το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.

Τμήμα IV: Διαδικασία
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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: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 17/03/2021
Τοπική ώρα: 11:00

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
Ημερομηνία: 23/03/2021
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:
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 12 661,00 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 13 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 17.5.2022, 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. Οι εγγυήσεις συμμετοχής 
καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, αν ο προσφέρων 
αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 19 της παρούσας, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 
της παρούσας δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή 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 καθορίζεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης χωρίς 
Φ.Π.Α., και κατατίθεται πριν από ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 Ν.4412/2016, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν από την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί του ποσού της 
αύξησης χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

02/02/2021 S22
https://ted.europa.eu/TED

5 / 7





EE/S S22
02/02/2021
52890-2021-EL

6 / 7

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης, και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 
έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του 
προϊσταμένου της διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά από την οριστικοποίηση τής έκπτωσης τού αναδόχου. Η 
ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη τού ποσού της εγγυήσεως.
H μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΣΑΜΠ926), με 
κωδικό 2020ΜΠ92600003.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
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 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.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής 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.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά, 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την 
αναθέτουσα αρχή, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το 
σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α..
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 οποίο επιστρέφεται στον 
προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν από 
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την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο τής διαγωνιστικής διαδικασίας, 
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
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 2741360698
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.ppel.gov.gr/

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/01/2021
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