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Ελλάδα-Τρίκαλα: Τεχνικές μελέτες
2020/S 138-339848

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Τρικκαίων
Ταχ. διεύθυνση: Ασκληπιού 18
Πόλη: Τρίκαλα
Κωδικός NUTS: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα
Ταχ. κωδικός: 421 31
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμος Τρικκαίων - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tsar@trikalacity.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2431063230
Φαξ:  +30 2431063212
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.trikalacity.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

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 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
Άλλες δραστηριότητες: Ο.Τ.Α.

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Οριστική αρχιτεκτονική, στατική και Η/Μ μελέτη, για το έργο με τίτλο: «Επανάχρηση συγκροτήματος αποθηκών 
Δ. Τρικκαίων σε πολυχώρο τέχνης και πολιτισμού».

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71335000 Τεχνικές μελέτες

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης αυτής είναι η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών 
και η απόκτηση των σχετικών αδειοδοτήσεων, προκειμένου να επιτευχθεί η μελετητική ωριμότητα, για την 
υλοποίηση τού κυρίως έργου με τίτλο: «Επανάχρηση συγκροτήματος αποθηκών Δ. Τρικκαίων σε πολυχώρο 
τέχνης και πολιτισμού», που αφορά στην επανάχρηση τού συγκροτήματος των 2 αποθηκών ιδιοκτησίας Δήμου 
Τρικκαίων, που βρίσκονται στον χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού και σήμερα παραμένουν ανενεργές. 
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του 1ου αυτού υποέργου, για το κτίριο (1) του συγκροτήματος των αποθηκών, 
προβλέπεται να εκπονηθεί οριστική αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία θα ενσωματωθεί και η οριστική 
ακουστική μελέτη, καθώς και η εκπόνηση οριστικής στατικής και Η/Μ μελέτης. Αντίστοιχα, για το κτίριο (2) του 
συγκροτήματος των αποθηκών, με δεδομένη την ύπαρξη για το κτίριο αυτό σχετικών οικοδομικών εργασιών και 
εγκαταστάσεων, προβλέπεται να εκπονηθεί μόνο οριστική Η/Μ μελέτη.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 219 556.60 EUR

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Τρικκαίων.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης αυτής που αποτελεί το πρώτο υποέργο τής ενταγμένης πραξης με τίτλο: 
«Επανάχρηση συγκροτήματος αποθηκών Δ. Τρικκαίων σε πολυχώρο τέχνης και πολιτισμού», είναι η εκτέλεση 
όλων των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών και η απόκτηση των σχετικών αδειοδοτήσεων, 
προκειμένου να επιτευχθεί η μελετητική ωριμότητα, για την υλοποίηση τού κυρίως έργου με τίτλο: «Επανάχρηση 
συγκροτήματος αποθηκών Δ. Τρικκαίων σε πολυχώρο τέχνης και πολιτισμού», που αφορά στην επανάχρηση 
του συγκροτήματος των 2 αποθηκών ιδιοκτησίας Δήμου Τρικκαίων, που βρίσκονται στον χώρο του 
σιδηροδρομικού σταθμού και σήμερα παραμένουν ανενεργές. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του 1ου αυτού 
υποέργου, για το κτίριο (1) του συγκροτήματος των αποθηκών και με δεδομένη την ύπαρξη για το κτίριο αυτό 
σχετικής αρχιτεκτονικής προμελέτης, προβλέπεται να εκπονηθεί οριστική αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία 
θα ενσωματωθεί και η οριστική ακουστική μελέτη, καθώς και η εκπόνηση οριστικής στατικής και Η/Μ μελέτης. 
Αντίστοιχα, για το κτίριο (2) του συγκροτήματος των αποθηκών, με δεδομένη την ύπαρξη για το κτίριο αυτό 
σχετικών οικοδομικών εργασιών και εγκαταστάσεων, προβλέπεται να εκπονηθεί μόνο οριστική Η/Μ μελέτη.
Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν στην αποθήκη κτίριο (1) - βόρεια αποθήκη, εμβαδού 830,06 
τ.μ., αποσκοπούν στο να μετατραπεί αυτή σε χώρο ικανό να υποστηρίξει λειτουργικά την τέλεση ποικίλων 
μουσικών εκδηλώσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Επιπλέον, στο κτίριο αυτό, πέρα από την αίθουσα των 
μουσικών εκδηλώσεων και των απαιτούμενων σχετικών βοηθητικών χώρων και χώρων γραφείων, προβλέπεται 
η δημιουργία θεματικής μουσικής βιβλιοθήκης, κατάλληλου χώρου για τη μετεγκατάσταση και λειτουργία της 
Δημοτικής Φιλαρμονικής και της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Τρικάλων, διαδραστικό μουσικό θεματικό 
εργαστήρι εκπαιδευτικού χαρακτήρα, χώρων, studio ηχογράφησης και control room, W.C. κοινού και Α.με.Α., 
καθώς και η διαμόρφωση χώρου αναψυκτηρίου. Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν στην αποθήκη 

κτίριο (2) - νότια αποθήκη, εμβαδού 927,56 m2, αποσκοπούν στο να μετατραπεί σε χώρο ικανό να υποστηρίξει 
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τη μόνιμη στέγαση της Δημοτικής Πινακοθήκης. Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες 
συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. Η σύμβαση 
περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
1) 47 090,76 EUR για μελέτη κατηγορίας 06 (Αρχιτεκτονικές μελέτες)·
2) 32 886,56 EUR για μελέτη κατηγορίας 08 (Στατικές μελέτες)·
3) 91 296,65 EUR για μελέτη κατηγορίας 09 (Η/Μ μελέτες)·
4) 19 644,81 EUR για ακουστική μελέτη κατηγορίας 06 (Αρχιτεκτονικές μελέτες) και 28 637,82 EUR για 
απρόβλεπτες δαπάνες.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς / Στάθμιση: 70
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Βαθμολογία οικονομικής προσφοράς / Στάθμιση: 30

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 219 556.60 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

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.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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 μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», 
και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε.. Ο κωδικός MIS είναι 5021735.

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:

20/07/2020 S138
https://ted.europa.eu/
TED

Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3 / 7





EE/S S138
20/07/2020
339848-2020-EL

Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 4 / 7

Οι απαιτήσεις για το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία, αναφέρονται στο άρθρο 17 και οι λόγοι αποκλεισμού 
στο άρθρο 18 του τεύχους αναλυτικής διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στην 
εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1), και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος - μέλος της Ένωσης·
β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)·
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στον 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 τής ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) 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. Οικονομικός 
φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 
περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 
περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής, για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών 
προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
- αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, αναφέρονται στα άρθρα 20 και 22 του τεύχους 
αναλυτικής διακήρυξης.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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 αναλυτικής διακήρυξης, όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, 
ιδίως κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων έργων 
(ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) (άρθρο 39 του Π.Δ. 71/2019, όπως ισχύει, σύμφωνα με τον Ν.4635/2019). 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.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει την αναγκαία οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα, για την 
εκτέλεση της σύμβασης, ήτοι:
Μέσο κύκλο των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων τουλάχιστον ίσο με το 25 % της συνολικής 
προεκτιμώμενης αμοιβής τής προς ανάθεση σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων: ο απαιτούμενος μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών αφορά στο 
άθροισμα τού μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών των μελών της ένωσης.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
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α) κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
— για την κατηγορία μελέτης 06, τουλάχιστον 1 στέλεχος 8ετούς εμπειρίας, στην εν λόγω κατηγορία,
— για την κατηγορία μελέτης 08, τουλάχιστον 1 στέλεχος 8ετούς εμπειρίας, στην εν λόγω κατηγορία,
— για την κατηγορία μελέτης 09, τουλάχιστον 1 στέλεχος 12ετούς εμπειρίας, στην εν λόγω κατηγορία·
β) εμπειρία από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις 
του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά την τελευταία πενταετία.
Ως παρόμοιες συμβάσεις, νοούνται:
— για την κατηγορία μελέτης 06: Μία (1) τουλάχιστον σύμβαση εκπόνησης μελέτης σε επίπεδο οριστικής, που 
αφορά σε καλλιτεχνικό πολιτιστικό κτίριο,
— για την κατηγορία μελέτης 08: Μία (1) τουλάχιστον σύμβαση εκπόνησης μελέτης σε επίπεδο οριστικής, 
ελέγχου στατικής επάρκειας και μελέτης στατικής ενίσχυσης υφιστάμενων κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ. ΕΠΕ),
— για την κατηγορία μελέτης 09: Μία (1) τουλάχιστον σύμβαση εκπόνησης Η/Μ μελέτης σε επίπεδο οριστικής, 
που αφορά σε καλλιτεχνικό - πολιτιστικό κτίριο.
Για την ακουστική μελέτη, για την οποία δεν καλείται ανεξάρτητο πτυχίο και η αμοιβή της αθροίζεται στην αμοιβή 
τής αρχιτεκτονικής μελέτης, στην ομάδα μελέτης της οποίας θα πρέπει να ανήκει και ο ειδικός μελετητής, θα 
πρέπει να υπάρχει η εμπειρία από τουλάχιστον μία (1) σύμβαση εκπόνησης ανάλογης ακουστικής μελέτης.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 4 391,00 EUR.
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.
Για τη διαδικασία σύναψης και την εκτέλεση της σύμβαση, έχει εφαρμογή ο Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

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.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της 
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

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.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
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Ημερομηνία: 02/09/2020
Τοπική ώρα: 15:00

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: 10 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 09/09/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Δήμος Τρικκαίων.

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν 
στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας 
τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με αρ. 
117384/26.10.2017 (3821 Β'): «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων, που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων 
συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με χρήση 
των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά 
της προσφοράς τους με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορούν να τα αυθεντικοποιούν 
με οποιονδήποτε άλλον, πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π.
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη (άρθρο 6).

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

20/07/2020 S138
https://ted.europa.eu/
TED

Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6 / 7

www.promitheus.gov.gr
mailto:aepp@aepp-procurement.gr




EE/S S138
20/07/2020
339848-2020-EL

Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 7 / 7

Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π.
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
16/07/2020
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