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Ελλάδα-Ηράκλειο: Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού
2022/S 085-230174

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ
Ταχ. διεύθυνση: ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πόλη: Ηράκλειο
Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο / Irakleio
Ταχ. κωδικός: 71110
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: protokolo@portheraklion.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2810338120
Φαξ:  +30 2810226110
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.portheraklion.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 άλλη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: www.portheraklion.gr
Ταχ. διεύθυνση: ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο / Irakleio
Ταχ. κωδικός: 71201
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: protokolo@portheraklion.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2810338000
Φαξ:  +30 2810226110
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.portheraklion.gr
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

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου
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I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Διοίκηση και εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης Λιμένα Ηρακλείου

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
50232100 Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η Σύμβαση έχει σκοπό την παροχή υπηρεσιών για Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος 
Ηλεκτροφωτισμού στην Περιοχή του Αναθέτοντος Φορέα και την συνεπακόλουθη αναβάθμιση του 
αστικού περιβάλλοντος της Περιοχής, όπως αυτό επηρεάζεται από την ποιότητα του φωτισμού εντός των 
εγκαταστάσεων του Αναθέτοντος Φορέα, με παράλληλη στόχευση την εξοικονόμηση πόρων προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας από αυτόν.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 178 410.65 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: EL431 Ηράκλειο / Irakleio

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η Σύμβαση έχει σκοπό την παροχή υπηρεσιών για Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος 
Ηλεκτροφωτισμού στην Περιοχή του Αναθέτοντος Φορέα και την συνεπακόλουθη αναβάθμιση του 
αστικού περιβάλλοντος της Περιοχής, όπως αυτό επηρεάζεται από την ποιότητα του φωτισμού εντός των 
εγκαταστάσεων του Αναθέτοντος Φορέα, με παράλληλη στόχευση την εξοικονόμηση πόρων προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας από αυτόν.
Το αντικείμενο της ΣΕΑ που θα συναφθεί για την Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος 
Ηλεκτροφωτισμού περιλαμβάνει:
i. την εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής στην οποία θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα εξής κεφάλαια:
Επιβεβαίωση του αριθμού των φωτιστικών σωμάτων, μέσω επιμέτρησης – καταγραφής (CAD, αρχεία dwg, 
στοιχεία GIS, αρχεία shapefile, κλπ).
Κατηγοριοποίηση των επιμέορυς τμημάτων της Περιοχής, σύμφωνα με το πρότυπο EN12464-2:2014.
Πραγματοποίηση φωτοτεχνικών μελετών (Έντασης Φωτισμού και Λαμπρότητας) για κάθε κατηγορία Οδού-
Χώρου της Περιοχής και την γενικευμένη εφαρμογή της σε όλες τις Οδούς-Χώρους της Περιοχής αντίστοιχης 
κατηγορίας.
Πρόβλεψη εγκατάστασης φωτιστικών LED, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τευχών της Διακηρυξης.
Εκτέλεση των κατάλληλων μετρήσεων για τον προσδιορισμό του ποσοστού (%) Εξοικονόμησης Ενέργειας 
από την εγκατάσταση του Συστήματος στην Περιοχή του Οργανισμού. Μέσω της λειτουργίας του "Συστήματος 
Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας" του Συστήματος, θα προκύπτουν αναλυτικά τα στοιχεία 
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μέτρησης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και θα επαληθεύονται από τον Αναθέτοντα Φορέα, για να 
εξάγονται τα αποτελέσματα του Πλάνου Μέτρησης & Επαλήθευσης της Εξοικονόμησης
Παραμετροποίηση νέου συστήματος, στηριζόμενου στον εξοπλισμό και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.
Οριστικοποίηση της διαδικασίας ενεργειακής αναβάθμισης της Περιοχής.
ii. την εγκατάσταση κατάλληλων Φωτιστικών LED / Υλικών υψηλής τεχνολογίας & Ενεργειακής Απόδοσης, για 
την αντικατάσταση των υπαρχόντων σωμάτων, και κάθε συναφούς απαιτούμενου εξοπλισμού σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Παραρτήματος IV – Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και στην εγκατάσταση υλικών (hardware) 
και λογισμικού (software) του “Συστήματος Tηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας & λειτουργία 
εφαρμογών Smart Cities (υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας διαχείρισης)” (εφεξής το «Σύστημα»).
iii. την παραμετροποίηση - λειτουργία του "Συστήματος" σε επίπεδο φωτιστικού ή ομάδας φωτιστικών, με 
ελάχιστη προϋπόθεση τον έλεγχο του συνόλου των προβολέων στο σύστημα φωτισμού του λιμένος μέσω 
εξωτερικών ελεγκτών οι οποίοι θα εξασφαλίζουν και την περιοδική και επεμβατική συντήρηση μέσω Η/Υ 
(μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, 
reporting, παρακολούθηση).
iv. εκπόνηση Προγράμματος Μέτρησης και Επαλήθευσης για την παρακολούθηση της επίτευξης της ενεργειακής 
εξοικονόμησης για τον Οργανισμό και για τη διενέργεια των μετρήσεων μετά το πέρας εκάστης Περιόδου 
Παρακολούθησης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Άρθρο 16 του Τευχους Όροι Εκτέλεσης της 
Σύμβασης
v. την εκπαίδευση του προσωπικού του Οργανισμού για τη λειτουργία και τις προδιαγραφές του Συστήματος 
μετά την Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση
vi. την λειτουργία και συντήρηση του Συστήματος, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την Παραλαβή 
προς χρήση και την θέση σε λειτουργία του Συστήματος μέχρι τη λύση ή λήξη της Σύμβασης («Περίοδος 
Λειτουργίας»).
Στο αντικείμενο των Υπηρεσιών δεν περιλαμβάνεται η έκδοση κάθε απαιτούμενης από την κείμενη νομοθεσία 
άδειας ή έγκρισης για την εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης, η έκδοση των οποίων είναι στην ευθύνη 
του Οργανισμού.
Το ακριβές αντικείμενο Υπηρεσιών (ποσότητες, προδιαγραφές εξοπλισμού, λοιπές τεχνικές απαιτήσεις, σχέδια, 
μελέτες κλπ) και η υφιστάμενη της Περιοχής περιγράφεται αναλυτικά και εξειδικεύεται στα Παραρτήματα της 
Διακήρυξης και ιδίως στα Παραρτήματα 1 και 3 αυτής.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 178 410.65 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 132
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Αναθέτοντος 
Φορέα μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

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
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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 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να 
είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής 
τους, ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη 
του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά 
με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με βάση την Υ.Α. ΔΕ/13280/07.06.2011 «Επιχειρήσεις Ενεργειακών 
Υπηρεσιών, Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ 1228 Β/2011) στην 
κατηγορία Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών με εμπειρία ΣΕΑ (Κατηγορία Μητρώου Α). Οι οικονομικοί 
φορείς με έδρα στο εξωτερικό, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο μητρώο Esco Registry Α.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά 
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου αρκεί να ικανοποιούνται 
από τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης.

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 απαιτείται να διαθέτουν:
2.2.5.1 συνολικό γενικό κύκλο εργασιών (αυτοτελή έργα, κοινοπραξίες) για τις τρεις (3) τελευταίες Οικονομικές 
Χρήσεις ή για το διάστημα που αυτοί δραστηριοποιούνται, σε περίπτωση που είναι μικρότερο της τριετίας, 
τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο προς το 60% της αξίας του Προϋπολογισμού της ΣΠΥ (άνευ ΦΠΑ),
2.2.5.2. βεβαίωση τραπεζικού ιδρύματος για την πιστοληπτική ικανότητα τους, ύψους 10% του προϋπολογισμού 
του Διαγωνισμού, χωρίς ΦΠΑ.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία επενδύσεων ή επενδυτικό κεφάλαιο, θα πρέπει 
να αποδείξει ότι το ποσό των διαθέσιμων και μη επενδεδυμένων κεφαλαίων, κατά την τελευταία ελεγμένη 
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οικονομική χρήση πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, είναι τουλάχιστον € 10.000.000,00 (δέκα 
εκατομμύρια ευρώ).
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου δύνανται να 
καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται:
2.2.6.1 Να έχουν συνάψει κατά την τελευταία τετραετία (2018, 2019, 2020, 2021) τουλάχιστον μία (1) σύμβαση 
(ενεργειακών υπηρεσιών ή άλλη τινά), στο αντικείμενο της οποίας περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση 
τουλάχιστον 600 τηλεδιαχειριζόμενων φωτιστικών τεχνολογίας LED. Εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς η εν λόγω σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει, θα πρέπει να προκύπτει η ολοκλήρωση του τμήματος 
της σύμβασης που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση τουλάχιστον 600 τηλεδιαχειριζόμενων φωτιστικών 
τεχνολογίας LED.
2.2.6.2 Να έχουν συνάψει κατά την τελευταία τετραετία (2018, 2019, 2020, 2021) και να εκτελούν, είτε απευθείας 
είτε ως υπεργολάβοι, τουλάχιστον μία Σύμβαση Ενεργειακών Υπηρεσιών κατά το άρθρο 3 του Ν. 4342/2015 
(ΦΕΚ Α’ 143/09.11,2015) και 16 του Ν. 3855/2010 (ΦΕΚ Α’ 95/23.06.22010), αξίας χωρίς ΦΠΑ τουλάχιστον ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000,00), η οποία κατά τον χρόνο υποβολής των προσφορών δεν έχει καταγγελθεί 
και βρίσκεται σε ισχύ.
2.2.6.3 Να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001, ISO 45001 ή ισοδύναμο, τα οποία να 
έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με το άρθρο 310 του Ν.4412/2016.
Για την κάλυψη των απαιτήσεων των παρ. 2.2.6.1 και 2.2.6.2 είναι δυνατό να προσκομίζεται μία (1) σύμβαση.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου 
καλύπτονται από τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

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: 17/06/2022
Τοπική ώρα: 15:00
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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: 23/06/2022
Τοπική ώρα: 12:00
Τόπος:
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
(www.promitheus.gov.gr)

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 (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του Αναθέτοντος Φορέα, 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 στον Αναθέτοντα Φορέα, 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» 
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στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
27/04/2022
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