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Προκήρυξη σύμβασης Ανοικτής διαδικασίας Συμβάσης Ανάθεσης Μελέτης
Προεκτιμωμένης Αμοιβής Άνω των Ορίων Του Ν. 4412/2016

με Κριτήριο Ανάθεσης την Πλέον Συμφέρουσα Από Οικονομική
Άποψη Προσφορά Βάσει Βέλτιστης Σχέσης Ποιότητας - Τιμής

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: 2ο χλμ.Ε.Ο ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)
Πόλη: ΣΠΑΡΤΗ
Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia, Messinia
Ταχ. κωδικός: 23100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Aγγελος Κολλιάκος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.kollakos@lakonia.gr
Τηλέφωνο: +30 2731363161
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.ppel.gov.gr

1.3) 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 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

1.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο

1.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
11.1) Εύρος της σύμβασης
11.1.1) Τίτλος: 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ - 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
11.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
11.1.3) Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες
11.1.4) Σύντομη περιγραφή:

Η υπόψη σύμβαση αφορά την εκπόνηση Οριστικής και Μελέτης Εφαρμογής για την ανέγερση σχολικού
συγκροτήματος που θα στεγάσει το 6ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης καθώς και το 7ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης
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11.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 402 551.02 EUR

11.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

11.2) Περιγραφή
11.2.1) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia, Messinia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η περιοχή εκπόνησης της Μελέτης είναι σε γήπεδο που βρίσκεται εντός του ΟΤ175 του ρυμοτομικού σχεδίου της
πόλεως της Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

11.2.2) Περιγραφή της σύμβασης:
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τις κάτωθι μελέτες σε επίπεδο Οριστικής μελέτης και μελέτης
Εφαρμογής με τεύχη Δημοπράτησης και ΣΑΥ ΦΑΥ :
1. Αρχιτεκτονικές μελέτες - κατηγορία 06
2. Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες - κατηγορία 07
3. Στατικές μελέτες - κατηγορία 08
4. Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες - κατηγορία 09
5. Γεωτεχνική Μελέτη - κατηγορία 21

11.2.3) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς / Στάθμιση: 70
Τιμή - Στάθμιση: 30

11.2.4) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 402 551.03 EUR

11.2.5) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο Ο συνολικός χρόνος των 10 μηνών περιλαμβάνει το καθαρά μελετητικό αντικείμενο που ειναι 6 μηνες και το
χρονο εγκρισεων που είναι 4 μηνεςΩς προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα
λοιπά οι ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016.;όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα

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

11.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

11.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

11.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΚΑΠ ΠΕ Λακωνίας 2022 με την με αριθμό 160/15-02-2022 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής με ποσό 469.362,31 καθώς επίσης και στον προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Σπάρτης,
Κ.Α.Ε.
00-6737.031,με ποσό 30.000,00 ύστερα από την 11-11-2021 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας
Πελοποννήσου και Δήμου Σπάρτης

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III .1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
3.1.1) 1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή
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σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι προσφέροντες ή τα μέλη τους (σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων) απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το
χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019, ή στο
Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στις
κατηγορίες μελετών
• 6 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες κτιριακών έργων), πτυχία τάξεων Γ και άνω
• 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες), πτυχία τάξεων Γ' και άνω
• 8 (Στατικές Μελέτες), πτυχία τάξεων Γ' και άνω
• 9 (Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες), πτυχία τάξεων Γ' και άνω
• 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες - Έρευνες), πτυχία τάξεων Α' και άνω
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.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην παρ. 22.2.1 του τεύχους “Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας”

3.1.2) 2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
Ι.) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια που σχετίζεται με τον ειδικό κύκλο εργασιών, αποδεικνύεται από τον
ελάχιστο μέσο κύκλο εργασιών από την εκπόνηση μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών
τις (3) τρεις τελευταίες εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις και ο οποίος θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο
ποσό των 402.551,03 ευρώ που είναι το ύψος της υπό ανάθεσης σύμβασης (άρθρο 75β του Ν4412/2016)
Δεν λαμβάνονται υπόψη στο ειδικό κύκλο εργασιών οι δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών (άρθρο 2παρ.9β
Ν4412/2016)
Η υπόψη απαιτούμενη οικονομική χρηματοοικονομική επάρκεια καλύπτεται είτε από αθροιστικά από τα μέλη της
σύμπραξής των οικονομικών φορέων που πρόκειται να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό είτε από ένα μέλος της
σύμπραξης.
ΙΙ.) Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια που σχετίζεται με την ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων,
αποδεικνύεται με κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις η με την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικού
κινδύνου σε ισχύ θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 200.000,00 ευρώ που είναι στο ύψος του
ημίσεως της υπό ανάθεσης σύμβασης. Η απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικού κινδύνου
καλύπτεται είτε από αθροιστικά από τα μέλη της σύμπραξής των οικονομικών φορέων που πρόκειται να λάβουν
μέρος στο διαγωνισμό είτε από ένα μέλος της σύμπραξης

3.1.3) 3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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Γενική εμπειρία αντίστοιχης αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρειών /Γ ραφείο
Μελετών , δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Κατηγορία 06 - Αρχιτεκτονικές Μελέτες 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας
Κατηγορία 07 - Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας
Κατηγορία 08 - Στατικές Μελέτες 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας
Κατηγορία 09 - Η/Μηχανολογικές Μελέτες 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας
Κατηγορία 21 - Γεωτεχνικές Μελέτες - Έρευνες 1 τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας β) ειδική τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα η οποία αποδεικνύεται : με την εκπόνηση παρομοίων με την υπό ανάθεση μελετών, οι
οποίες εκτελέστηκαν με δημόσιες συμβάσεις μελετών του υποψηφίου φυσικού ή νομικού προσώπου και
παραλήφθηκαν οριστικά εντός της τελευταίας 3ετίας, (η τελευταία 3ετία ορίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της
παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ και σε βάθος πέντε (3) ετών). Η ειδική εμπειρία αφορά στις παρακάτω κατηγορίες:
1. κατηγορία μελέτης (06) Αρχιτεκτονικά : Να έχει εκπονήσει μία (1) τουλάχιστον Αρχιτεκτονική μελέτη Σχολικού
κτιρίου
2. κατηγορία μελέτης (07) Ειδικά Αρχιτεκτονικά : Να έχει εκπονήσει μία (1) τουλάχιστον Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη
Σχολικού κτιρίου
3. κατηγορία μελέτης (08) Στατικά : Να έχει εκπονήσει μία (1) τουλάχιστον Στατική μελέτη Σχολικού κτιρίου
4. κατηγορία μελέτης (09) Η/Μ :
Να έχει εκπονήσει μία (1) τουλάχιστον Η/Μ μελέτη Σχολικού κτιρίου
Η Ειδική εμπειρία σε παρόμοιες μελέτες θα αποδεικνύεται επί ποινή αποκλεισμού με την προσκόμιση της Σύμβασης
εκπόνησης της μελέτης ως αναδόχου η με αποδεδειγμένη συμμετοχή (πχ δάνειας εμπειρίας) η καθώς και με την εντός
3ετίας (από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ και σε βάθος τριών (3) ετών), σχετική κατά τα
ανωτέρω Απόφαση Οριστικής παραλαβής ή Βεβαίωση Περαίωσης. Η κάλυψη της απαίτησης κάθε οικονομικού φορέα,
μπορεί να γίνεται εξ ολοκλήρου από την διαγωνιζόμενη εταιρεία ή και από τα μέλη που την απαρτίζουν. Δεν
θεωρούνται παρόμοιες, οι γενικές υπηρεσίες της παρ. 9β, του άρθρου 2, του Ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι δεν
λαμβάνονται υπόψη μελέτες που έχουν συνταθεί κατ’ εντολή αναδόχων εκτέλεσης έργων για προσφορά σε
διαγωνισμό με το σύστημα μελέτη - κατασκευή η ΣΔΙΤ. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω
ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται από ένα τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης
Επιπλέον, όσον αφορά στα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονομικοί φορείς θα
πρέπει να διαθέτουν:
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας τουλάχιστον : ί)κατά το
πρότυπο ISO 9001/2015 ή ισοδύναμο σε ισχύ για την εκπόνηση μελετών κτιριακών έργων (Αρχιτεκτονικών) ίί)κατά το
πρότυπο ISO 27001/2013 ή ισοδύναμο σε ισχύ για την ασφάλεια των πληροφοριών ίίί)κατά το πρότυπο ISO
14001/2015 ή ισοδύναμο σε ισχύ για Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

IV I.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:
Ο Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα

IV I.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 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
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.
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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 της σκοπιμότητας του έργου.
7. Το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.

Τμήμα IV: Διαδικασία
V V.1) Περιγραφή
V V.1.1) Είδος διαδικασίας

Ανοικτή διαδικασία
VI .1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
VII 1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
VIII ) Διοικητικές πληροφορίες
IX .2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία: 24/11/2022
Τοπική ώρα: 15:00

X V.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

XI .2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

XII 2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 15 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

XIII .7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 25/11/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως
άνω συστήματος
Ε.Σ.Η.ΔΗ. Σ. Η διαδικασία αποσφράγισης παρουσιάζεται αναλυτικά στο άρθρο 4 της διακήρυξης

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους:
(α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) υποφάκελο με την ένδειξη “Τεχνική Προσφορά»
(γ) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με τα κατωτέρω:
Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα:
- α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
- β) την εγγύηση συμμετοχής
Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος “Τεχνική Προσφορά” περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του οικονομικού
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φορέα, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά και περιληπτικά: α) Τεχνική Έκθεση β) Πρόταση
Μεθοδολογίας γ) χρονοδιάγραμμα
δ) Οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του συντονιστή και της ομάδας
μελέτης
ε) στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης
Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο pdf, το οποίο
παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες.
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση από τους οικονομικούς φορείς εγγύηση συμμετοχής, ποσού
8.051,02€. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς.
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 τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13
της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά
από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 15.2 της
οικείας Διακήρυξης , το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς
Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει

V I.4) Διαδικασίες προσφυγής
V I.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229

V I.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229

V I.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κατά τα οριζόμενα στο τεύχος «Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας», 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
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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, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης
παράλειψης.

V I.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229

V I.5) Ημερομηνία αποστολής (στην Ε.Ε)  της παρούσας προκήρυξης:
07/10/2022

                                                                                    Ο
                                                             Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

                                                                          Παναγιώτης Νίκας
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