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Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
Ι.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 ΛΑΡΙΣΑ 41222 ΕΛΛΑΔΑ  Αρμόδιος για πληροφορίες: Ν. Κουτσουρούμπα 
Τηλέφωνο: +30 2413500281/327 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@larissa-dimos.gr  Φαξ: +30 2410250372Κωδικός NUTS: EL612
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση: www.larissa-dimos.gr
Ι.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στηδιεύθυνση: 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
Ι.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής  Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
Ι.5)Κύρια δραστηριότητα   Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Τμήμα II: Αντικείμενο
II .1)  Εύρος της σύμβασης
II .1.1)  Τίτλος:
ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Αριθμός αναφοράς:  Αρ. πρωτ. 46795/25-10-2019  &  με αρ. συστημικού 80615
II .1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV  79713000
II .1.3)  Είδος σύμβασης  Υπηρεσίες
II .1.4)  Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι το σύνολο των υπηρεσιών φύλαξης του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών, του Δημοτικού Χώρου Υπνωτηρίου Αστέγων, των
Κεντρικών Μαγειρείων, του Κολυμβητηρίου Νέας Πολιτείας και του Πάρκου Αλκαζάρ του Δήμου Λαρισαίων
II .1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 542 921.24 EUR
II .1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II .2) Περιγραφή
II .2.1) Τίτλος:   Φύλαξη Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών
Αριθμός τμήματος: 1
II .2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV  79713000
II .2.3) Τόπος εκτέλεσης  Κωδικός NUTS: EL612
II .2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ο Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών στεγάζεται σε απόρρητη διεύθυνση. Πρόκειται για διώροφο κτίριο,στο ισόγειο του οποίου είναι εγκατεστημένο το
φυλάκιο από όπου ο φύλακας ελέγχει την είσοδο / έξοδο των ωφελούμενων γυναικών καθώς και των πιθανών επισκεπτών, παρακολουθεί τις εγκαταστάσεις
μέσω κλειστού συστήματος τηλεόρασης και την καλή λειτουργία του συναγερμού.
Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών φύλαξης του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και για είκοσι τέσσερις (24) μήνες,
με  εκτιμώμενη  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης  την01.01.2020.  Η  φύλαξη  θα  γίνεται  από  ένα  (1)  άτομο  επτά  ημέρες  την  εβδομάδα  ως  εξής:
Καθημερινές από 15.00μ.μ. μέχρι την 07.00π.μ. της επομένης και τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες όλο το 24ωρο.
II .2.5) Κριτήρια ανάθεσης  Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω.  Τιμή
II .2.6) Εκτιμώμενη αξία  Αξία χωρίς ΦΠΑ: 137 908.45 EUR
II .2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών   Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων: Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
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:ναι
Ταυτότητα του έργου: Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του ΕΚΤ – ΕΣΠΑ «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο 
Λαρισαίων» Κωδικό ΟΠΣ 5000584 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία2014-2020»
II .2.1) Τίτλος: Φύλαξη Δημοτικού Χώρου Υπνωτηρίου Αστέγων
Αριθμός τμήματος: 2
II .2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV  79713000
II .2.3) Τόπος εκτέλεσης   Κωδικός NUTS: EL612
II .2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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O Δημοτικός Χώρος Υπνωτηρίου Αστέγων βρίσκεται επί της οδού Παναγούλη 54. Η φύλαξη αφορά τριώροφοκτίριο,  με επιφάνεια ορόφου 83,20 m2. Ο
φύλακας θα είναι εγκατεστημένος στον πρώτο όροφο και θα ελέγχει την είσοδο και την έξοδο των ωφελουμένων και πιθανών επισκεπτών. Στην πορεία θα
λειτουργήσουν οι άλλοι δύο όροφοι ως Υπνωτήριο Ημέρας καθώς και ένα ισόγειο εμβαδού 6,5 τ.μ. Η είσοδος στο κτίριο επιτρέπεται μέχρι την 19.00 μ.μ. Από
τούδε και στο εξής δεν επιτρέπεται η είσοδος σε οποιονδήποτε ωφελούμενο.
Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών φύλαξης του Δημοτικού Χώρου Υπνωτηρίου Αστέγων ορίζεται για τοχρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από
την υπογραφή της σύμβασης, με εκτιμώμενη ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης την 01.01.2020. Η φύλαξη θα γίνεται από ένα (1) άτομο επτά ημέρες την
εβδομάδα ως εξής: Καθημερινά (καθημερινές, σαββατοκύριακα και αργίες) από 19.00 μ.μ. μέχρι την 09.00π.μ. της επομένης και δύο φορές την εβδομάδα,
κάθε Τρίτη και Πέμπτη, θα λειτουργεί επιπλέον από 9.00 π.μ. μέχρι την13.00μ.μ., καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
II .2.5) Κριτήρια ανάθεσης  Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω. Τιμή
II .2.6) Εκτιμώμενη αξία  Αξία χωρίς ΦΠΑ: 110 702.52 EUR
II .2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών    Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
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 .2.1) Τίτλος: Φύλαξη Κεντρικών Μαγειρείων
Αριθμός τμήματος: 3
II .2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV  79713000
II .2.3) Τόπος εκτέλεσης  Κωδικός NUTS: EL612
II .2.4)  Περιγραφή της σύμβασης:
Το κεντρικό μαγειρείο ευρίσκεται στο Ο.Τ. 613Α, στην συνοικία Νεάπολη του Δήμου Λαρισαίων στον χώρο της σκεπαστής αγοράς και επί των οδών Δημάρχου
Αρ. Διδίκα και Δημάρχου Δ. Παπαγεωργίου. Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου είναι 94,17 m2.
Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών φύλαξης των Κεντρικών Μαγειρείων ορίζεται για το χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή
της σύμβασης, με εκτιμώμενη ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης την 01.01.2020. Η φύλαξη καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα γίνεται από ένα (1)
άτομο τις καθημερινές από ώρα 23:00 μέχρι την 07.00, της επομένης και τα Σαββατοκύριακα και Αργίες σε 24ωρη βάση.
II .2.5) Κριτήρια ανάθεσης  Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω.      Τιμή
II .2.6) Εκτιμώμενη αξία       Αξία χωρίς ΦΠΑ: 105 051.57 EUR
II .2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών  Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων: 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
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 .2.1) Τίτλος: Φύλαξη κολυμβητηρίου Νέας Πολιτείας
Αριθμός τμήματος: 4
II .2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV  79713000
II .2.3) Τόπος εκτέλεσης   Κωδικός NUTS: EL612
II .2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το κολυμβητήριο βρίσκεται επί της οδού Τσιτσάνη, στην συνοικία της Νέας Πολιτείας. Η φύλαξη αφορά τις εσωτερικές και ανοιχτές εγκαταστάσεις του
κολυμβητήριου  της  Νέας  Πολιτείας.  Οι  εσωτερικές  εγκαταστάσεις  περιλαμβάνουν  κτίριο  τριών  υπέργειων  ορόφων  και  υπόγειου.  Η  συνολική
πραγματοποιούμενη δόμηση είναι5.667,70 m2. Οι ανοιχτές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν α) στίβο με δεξαμενή κολύμβησης διαστάσεων 20 Χ 50m, με
αποκλειστική πρόσβαση από τους εσωτερικούς ισόγειους χώρους αθλητών-γραμματείας,  και β) κερκίδες1443 θέσεων 8 ενοτήτων κοινού, μίας ενότητας
Μ.Μ.Ε. και μίας V.I.P. με χώρους υγιεινής.
Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών φύλαξης του κολυμβητήριου της Νέας Πολιτείας ορίζεται για το χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης, με εκτιμώμενη ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης την 01.01.2020. Η φύλαξη καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα γίνεται
όλες τις μέρες (καθημερινές, σαββατοκύριακα και αργίες) από ώρα 23:00 μέχρι την 07.00 της επομένης.
II .2.5) Κριτήρια ανάθεσης  Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω.  Τιμή
II .2.6) Εκτιμώμενη αξία  Αξία χωρίς ΦΠΑ: 63 101.83 EUR
 II .2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών   Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων: Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
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 .2.1) Τίτλος: Φύλαξη στο Πάρκο Αλκαζάρ
Αριθμός τμήματος: 5
II .2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV  79713000
II .2.3) Τόπος εκτέλεσης   Κωδικός NUTS: EL612
II .2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το Πάρκο Αλκαζάρ, έκτασης 64 περίπου στρεμμάτων, βρίσκεται δίπλα στις όχθες του Πηνειού και κάτω από το λόφο του Φρουρίου και το Μητροπολιτικό ναό
του Αγίου Αχιλλείου. Το πάρκο διαθέτει μεγάλους πεζοδρόμους διακοσμημένους με συντριβάνια,  ποδηλατοδρόμους, χώρους αναψυχής, διαμορφωμένη
λιμνούλα, αναψυκτήριο,παιδικές χαρές κτλ. Η φύλαξη του επιβάλλεται λόγω των εκτεταμένων λεηλασιών και κλοπών που έλαβαν χώρα και αφορούσαν
στοιχεία αστικού εξοπλισμού. Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών φύλαξης του Πάρκου Αλκαζάρ ορίζεται για το χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24)
μηνών από την υπογραφή της  σύμβασης,  με εκτιμώμενη ημερομηνία υπογραφής της  σύμβασης την 01.01.2020.  Η φύλαξη  καθ΄  όλη τη διάρκεια  της
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σύμβασης θα γίνεται από δύο (2) άτομα όλες τις μέρες(καθημερινές, σαββατοκύριακα και αργίες) από ώρα 23:00 μέχρι την 07.00 της επομένης.
II .2.5) Κριτήρια ανάθεσης  Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω.  Τιμή
II .2.6) Εκτιμώμενη αξία  Αξία χωρίς ΦΠΑ: 126 156.87 EUR
 II .2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών   Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων: Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
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
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III .1)    Προϋποθέσεις συμμετοχής
III .1.1)   Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για τηνεγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό 
μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
1. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή
με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών (υπηρεσίες  φύλαξης). Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά 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.  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 ή εμπορικά μητρώα.  Οι εγκατεστημένοι  στην Ελλάδα οικονομικοί  φορείς
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
2.  Οι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να διαθέτουν  την ειδική  άδεια  λειτουργίας  επιχείρησης παροχής  υπηρεσιών φύλαξης,  όπως προβλέπεται  από τις
διατάξεις του Ν. 2518/1997, η αντίστοιχη σχετική έγκριση από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα της χώρας καταγωγή, εφόσον απαιτείται, η οποία πρέπει
να είναι σε ισχύ κατάτην ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι την ολοκλήρωση του, σε περίπτωση δε κατακύρωσης του διαγωνισμού και καθ΄ όλη
τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
Στην περίπτωση Ένωσης Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, απαιτείται κάθε μέλος της Ένωσης να πληροί του ως άνω όρους.
III .1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III .1.3)  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα   Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Τμήμα IV: Διαδικασία
IV .1) Περιγραφή
IV .1.1) Είδος διαδικασίας  Ανοικτή διαδικασία
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: 09/12/2019
Τοπική ώρα: 15:00
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: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV .2.7)  Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 13/12/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI .1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις   Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI .4)  Διαδικασίες προσφυγής
VI .4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής  
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγων Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233, Κτίριο Κεράνης Αγ.Ιωάννης Ρέντης 18233 ΕΛΛΑΔΑ  Τηλέφωνο:
+30 2132141216Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: 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 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 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
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της
συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΤΗΣ



ΑΔΑ: 6ΗΝΝΩΛΞ-ΡΛΠ


		2019-11-06T09:48:54+0200
	Athens




