
                        Ηράκλειο, 18/12/2019  

            Αρ. Πρωτ.:129224 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 

 

 
1. Επωνυμία και Διευθύνσεις: 

Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Ηρακλείου Κρήτης  
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1, TK 71201, Ηράκλειο-Κρήτης, 
Ελλάδα,  
Κωδικός NUTS: EL431 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
info@heraklion.gr  
Δ/νση στο διαδίκτυο: 
www.heraklion.gr 
Tηλέφωνο: 2813 409000 

Φαξ: 2810 227180  
 
Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Έργων & 
Μελετών 

Πληροφορίες: Εμμανουήλ Μανουσάκης  
E-mail: manousakis-m@heraklion.gr 

Τηλέφωνο :. 2813 409897 

Φαξ: 2813 409870 

2. Επικοινωνία: 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής  www.heraklion.gr  
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως 
προαναφέρεται. 

3      Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & ∆ραστηριότητα που αυτή ασκεί: Αρχή τοπικής                                                 
αυτοδιοίκησης/Γενικές δηµόσιες υπηρεσίες 
4      Η σύµβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δηµόσιας σύµβασης και δεν 
ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών 
 
 ΤΜΗΜΑ ΙΙ:  
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Εύρος της σύµβασης  
ΙΙ.1. Είδος Σύµβασης: Μελέτη (Υπηρεσία) Ι 
Ι.2. Τίτλος µελέτης: «Μελέτη ανέγερσης Αποτεφρωτηρίου» 
ΙΙ.3. Σύντοµη Περιγραφή: Αντικείµενο της µελέτης είναι η δημιουργία και λειτουργία Κέντρου 
Αποτέφρωσης Νεκρών του ∆ήµου Ηρακλείου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Τεύχος 
Τεχνικών ∆εδοµένων του Φακέλου της µελέτης. ΙΙ.4. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 
71240000-2  “ Υπηρεσίες αρχιτέκτονα,μηχανικού και τεχνικού γραφείου”  

mailto:info@heraklion.gr
http://www.heraklion.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.heraklion.gr/
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ΙΙ.5. Εκτιµώµενη συνολική αξία: 373.706,41€ χωρίς ΦΠΑ 
 Περιγραφή  
ΙΙ.6. Τόπος Εκτέλεσης: Hράκλειο Κρήτης (NUTS: EL431)  
ΙΙ.7. Περιγραφή της σύµβασης:  
Η µελέτη αφορά στην δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών του ∆ήµου 
Ηρακλείου  
ΙΙ.8 Κριτήρια Ανάθεσης:  Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.   
Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές 
των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική 
στάθμισή τους.  

 
 1ο κριτήριο αξιολόγησης Τεχνικής προσφοράς 

Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων που πρέπει να 
επιτευχθούν στην προς εκπόνηση μελέτη όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση του 
άρθρου 20.3α της παρούσας, με εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
σημασία κατά την εκπόνηση της μελέτης 

Δεν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων. 

Το 1ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 
100. Η βαρύτητα του κριτηρίου 1 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε 
σ1= 40%. 

 

2ο κριτήριο αξιολόγησης Τεχνικής προσφοράς 

Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης, βάσει των 
στοιχείων των περιπτώσεων β και γ του άρθρου 20.3β,γ της παρούσας, δηλαδή 
συγκεκριμένα: 

 • o βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης από δραστηριότητες που 
παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας,  

• ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης, 
περιλαμβανομένων και των ενεργειών του συντονιστή,  

• η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου 
χρονοδιαγράμματος, σε συνδυασμό με τη στελέχωση της ομάδας μελέτης αλλά και του 
επιπλέον εξειδικευμένου προσωπικού που θα ήταν το βέλτιστο να έχουν στην διάθεση τους οι 
οικονομικοί φορείς όπως αυτό περιγράφεται παρακάτω:  

Το παραπάνω προσωπικό της προ εκπόνησης μελέτης, με τα παρεχόμενα στοιχεία από τα 
οποία να διασφαλίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς τους διαθέτουν, κρίνεται αναγκαίο καθώς η 
εμπειρία και τα προσόντα τους μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στο επίπεδο εκτέλεσης 
της σύμβασης. 

 Το 2ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ2, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 
100. Η βαρύτητα του κριτηρίου 2 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζομένου ορίζεται σε 
σ2=30%. 

3ο κριτήριο αξιολόγησης Τεχνικής προσφοράς 

Αξιολογείται η οργάνωση του οικονομικού φορέα, βάσει των στοιχείων των περιπτώσεων δ 
και ε του άρθρου 20.2 της παρούσας, δηλαδή συγκεκριμένα: 

ΑΔΑ: 6ΔΗΨΩ0Ο-ΛΓ7



• η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας μελέτης,  

• η επάρκεια της προτεινόμενης ομάδας μελέτης όπως αυτή περιγράφεται στο τρίτο εδάφιο του 
παραπάνω 2ου Κριτηρίου Τεχνικής προσφοράς, σε σχέση με τη δομή του οργανογράμματος 
και  

• ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας μελέτης.  

Το 3ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ3, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 
100. Η βαρύτητα του κριτηρίου 3 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζομένου ορίζεται σε 
σ3=30%. 

 

Κάθε άρθρο δεν θα πρέπει είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο στο προηγούμενο άρθρο 
εύλογο μέγεθος. Σε αυτή την περίπτωση αξιολογείται μόνο ο προβλεπόμενος εύλογος αριθμός 
σελίδων.93 

Δεν προβλέπεται η χρήση κατωτέρων ορίων ανά κριτήριο94 

 

ΙΙ.9. Εκτιµώµενη αξία: 373.706,41€ χωρίς ΦΠΑ  
ΙΙ.10. ∆ιάρκεια Σύµβασης: Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της µελέτης είναι δέκα τρεις (13) 
µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Η παρούσα σύµβαση υπόκειται σε παράταση: Ναι  
Περιγραφή παρατάσεων: Μπορούν να δοθούν, αν ικανοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 
147 του Ν.4412/2016. 
 Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές  
∆εν υπάρχουν δικαιώµατα προαίρεσης 
Η σύµβαση δε σχετίζεται µε έργο ή/και πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από τα Ταµεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
Προϋποθέσεις συµµετοχής:  
 
ΙΙΙ.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση µελετών των κατηγοριών [6] «Αρχιτεκτονικές µελέτες 
κτιριακών έργων» και [9] «Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές µελέτες» και που είναι 
εγκατεστηµένα σε: α) σε κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δηλώσεις και πιστοποιητικά 
σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΧΙ του Προσαρτήµατος Α’ του Ν.4412/2016) β) σε κράτος-µέλος 
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή γ) σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει και 
κυρώσει τη Σ∆Σ, στο 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 της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 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 
(πιστοποιητικό επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου). Τα δικαιολογητικά γίνονται 
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός 
αν σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριµένο χρόνο ισχύος.  
 
ΙΙΙ.2. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια: Κριτήριο: Μέσος ετήσιος κύκλος 
εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2016,2017,2018). Ελάχιστο 
επίπεδο απαιτούµενου κριτηρίου: Μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων (2016,2017,2018) τουλάχιστον ίσο µε το 80% της συνολικής 
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προεκτιµώµενης αµοιβής της προς ανάθεση σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ. Στην περίπτωση 
ένωσης οικονοµικών φορέων, ο απαιτούµενος µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών αφορά στο 
άθροισµα του µέσου ετήσιου κύκλου εργασιών των µελών της ένωσης.  
ΙΙΙ.3. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα:  
Κατάλογος Κριτηρίων:  
Α) Γενική εµπειρία: κατ’ ελάχιστον ανάλογη µε αυτή που απαιτείται για την εγγραφή και 
κατάταξη στο Μητρώο Μελετητών και Μητρώο Γραφείων Μελετητών, στην καλούµενη 
κατηγορία, µε βάση τις προεκτιµώµενες αµοιβές (παρ. 1α και παρ. 2α του άρθρου 77 και 
παρ. 5 άρθρο 83 του Ν. 4412/2016). Για άλλα κράτη-µέλη, αναγνωρίζονται τα ισοδύναµα 
πιστοποιητικά, που έχουν εκδοθεί από αρµόδιους οργανισµούς πιστοποίησης (παρ. 4 και 8 
του άρθρου 83 του Ν. 4412/2016).  
Β) Ειδική εµπειρία: εµπειρία σε εκπόνηση παρόµοιας φύσης µελετών την τελευταία 
πενταετία.  
Ελάχιστο επίπεδο απαιτούµενων κριτηρίων:  
Α) Γενική εµπειρία: 
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:  
Γενική εμπειρία: 
 (α) Γενική εμπειρία ανάλογη με αυτή που απαιτείται για την εγγραφή και κατάταξη στο 

Μητρώο Μελετητών και Μητρώο Γραφείων Μελετητών στην καλούμενη κατηγορία και 
τάξη η οποία γίνεται με βάση τις προεκτιμώμενες αμοιβές (παρ. 2α άρθρου 77 και παρ. 5 
άρθρο 83 του Ν. 4412/2016). Για άλλα κράτη – μέλη αναγνωρίζονται τα ισοδύναμα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από αρμόδιους οργανισμούς πιστοποίησης (παρ. 4 και 
8 άρθρου 83 του Ν. 4412/2016) 

Σύμφωνα με τα παραπάνω: 
o για την κατηγορία μελέτης [6] , τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας από την 
κτήση του Διπλώματος στην εν λόγω κατηγορία ΚΑΙ 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας 
από την κτήση του Διπλώματος στην εν λόγω κατηγορία ΚΑΙ 2 μελετητές 4ετούς 
εμπειρίας από την κτήση του διπλώματος στην εν λόγω κατηγορία. 

Ειδική εμπειρία: 

(β)  Εμπειρία σε εκπόνηση παρόμοιας φύσης μελετών την τελευταία πενταετία οι οποίες θα 
είναι συνολικού Π/Υ 200.000 € χωρίς ΦΠΑ (παρ. 4 άρθρου 75 του Ν. 4412/2016) 

 

Όροι που αφορούν τη σύµβαση: 
 ΙΙΙ.4. Πληροφορίες σχετικά µε συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία: ∆ικαίωµα 
συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στην εκπόνηση µελετών των κατηγοριών [6] «Αρχιτεκτονικές µελέτες κτιριακών έργων» και [9] 
«Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές µελέτες» και που είναι εγκατεστηµένα σε: α) σε κράτη-µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή γ) σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο 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 της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 
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  
ΙΙΙ.5. Πληροφορίες σχετικά µε το προσωπικό που αναλαµβάνει την εκτέλεση της σύµβασης: 
Υποχρέωση αναφοράς των ονοµατεπωνύµων και των επαγγελµατικών προσόντων του 
προσωπικού, στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύµβασης.  
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ΤΜΗΜΑ IV: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Περιγραφή:  
 
ΙV.1. Είδος ∆ιαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία  
ΙV.2. Η σύµβαση δεν καλύπτεται από τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Προµηθειών  
 
∆ιοικητικές πληροφορίες: 
 ΙV.3. Ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών: 05/02/2020 Ώρα λήξης της υποβολής 
προσφορών: 13.00 µ.µ.  
ΙV.4. Γλώσσα ∆ιαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, 
καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  
ΙV.5. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον 
συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για 
διάστηµα δέκα τριών (13) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών.  
ΙV.6. Ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών : 12/02/2020 Ώρα ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών: 10.00 π.µ.  
ΙV.7. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr.  
ΙV.8. Η αποσφράγιση θα γίνει από επιτροπή διαγωνισµού, που έχει συσταθεί για τον σκοπό 
αυτόν, σύµφωνα µε την παρ.9 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  
 
ΤΜΗΜΑ V:  
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
V.1. ∆εν πρόκειται για επαναλαµβανόµενη δηµόσια σύµβαση. 
 
V.2. Συµπληρωµατικές πληροφορίες Η έγκριση εκπόνησης της δηµοπρατούµενης µελέτης 
αποφασίστηκε µε την υπ' αρ. 264/2019 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου και 
η έγκριση των όρων δηµοπράτησης µε την υπ’ αρ. 479/2019 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής Ηρακλείου.  
Έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. Α-1578 ΑΑΥ (Α∆Α: ΩΙΙΖΩ0Ο-ΠΑΣ). Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας 
θα εγκριθεί επίσης από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ηρακλείου.  
 
V.3. Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) Λ. Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αθήνα 182 33 Ελλάδα 
Τηλέφωνο: +30 213 2141216 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: aepp@aepp-procurement.gr Φαξ: +30 
213 2141229 ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr  
 
V.4. ∆ιαδικασίες Προσφυγής: 
 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 της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ 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 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 
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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 της προσβαλλόµενης παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή, 
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' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το 
παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, 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 την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ 
επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει 
στην οφειλόµενη ενέργεια. 
 
 V.5. Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών: 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) Λ. Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης 
Ρέντης Αθήνα 182 33 Ελλάδα Τηλέφωνο: +30 213 2141216 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: 
aepp@aepp-procurement.gr Φαξ: +30 213 2141229 ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-
procurement.gr  
 
V.6. Ηµεροµηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 18/12/2019  
 
 
 
 
 
 

O Aντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων,  
                   Πρασίνου & Καθημερινότητας  

 
 
 
 
 

Ιωάννης Αναστασάκης 
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