
    

 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΩΝ 

ΓΗΜΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΔΡΓΟ: «Αλάπιαζε παξαιηαθνχ κεηψπνπ ηνπ 

νηθηζκνχ Καιπβψλ απφ ηνλ πνηακφ Ξπδά έσο ην 
ηέινο ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο» 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:  
Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα 

“Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο 2014-2020” 

κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δ.Γ.Τ.Α.Α. θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ ΣΑ 082/1. Ο θσδηθφο 

ΣΑΔ ηνπ έξγνπ είλαη 2017ΣΔ08210000. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 302.588,88€ (κε Φ.Π.Α.) 
ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 05 /2021 
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:   28 /2020 

Απ. Ππωη.:2844  
Βπύζερ, 16/04/2021 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΔΡΓΟΤ «ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΎ ΜΔΣΩΠΟΤ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΚΑΛΤΒΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΠΟΣΑΜΟ ΞΤΓΑ ΔΩ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΠΟΛΔΩ» 
 

 Ο Γήκαξρνο Απνθνξψλνπ πξνθεξχζζεη αλνηθηφ δηαγσληζκφ κέζσ ηνπ εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.) γηα ηελ επηινγή αλάδνρνπ 

θαηαζθεπήο έξγνπ: «Αλάπιαζε παξαιηαθνχ κεηψπνπ ηνπ νηθηζκνχ Καιπβψλ απφ ηνλ πνηακφ 

Ξπδά έσο ην ηέινο ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο» πξνυπνινγηζκνχ 302.588,88€ κε Φ.Π.Α., πνπ ζα 

δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.4412/2016 (Α’ 147), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε  ην 

Ν.4782/2021. 
1. Αναθέηοςζα Απσή-ηοισεία επικοινωνίαρ 
Αλαζέηνπζα Αξρή: Γήκνο Απνθνξψλνπ 
Ταρ. Γηεχζπλζε: Βξχζεο Απνθνξψλνπ, 73007 Φαληά 
Ηιεθηξνληθφ Ταρπδξνκείν: info@apokoronas.gov.gr 

Γ/λζε ζην δηαδίθηπν: www.apokoronas.gov.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Δ. Καζηξηλάθε θαη Κ. Φαηδεζενράξνπο 
Τειέθσλν:  28253 40307,40335, 40342 
Φαμ: 28250 51211 
Κσδηθφο NUTS: EL434 (Φαληά) 
2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα 
Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο  

(http://www.apokoronas.gov.gr/index.php/proclamations)   
Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 06/05/2021 ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε 

φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ην αξγφηεξν ζηηο 

11/05/2021. 

3. Κωδικόρ CPV:  45000000-7 (Καηαζκεςαζηικέρ επγαζίερ) 
4. Σόπορ εκηέλεζηρ 
Ννκφο Φαλίσλ – εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο Καιπβψλ Γήκνπ Απνθνξψλνπ. 
5. Σίηλορ έπγος: «Ανάπλαζη παπαλιακού μεηώπος ηος οικιζμού Καλςβών από ηον 

ποηαμό Ξςδά έωρ ηο ηέλορ ηος ζσεδίος πόλεωρ» 
ύνηομη πεπιγπαθή: H ππφ απνθαηάζηαζε πεξηνρή έρεη ζπλνιηθή επηθάλεηα 2.971,58 ηκ 

πεξίπνπ θαη απνηειεί ην ηκήκα ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ηνπ νηθηζκνχ Καιπβψλ απφ ην 

αλαηνιηθφ φξην ηνπ ζρεδίνπ πφιεο έσο ηνλ πνηακφ Ξπδά. Η πεξηνρή απηή θαη ηδηαίηεξα ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο, ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο κε ηελ παξαιία, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα απμεκέλε θίλεζε 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ αλαβάζκηζε ηεο. Τν έξγν απηφ ζηνρεχεη ζηελ πιήξε 

αλακφξθσζε ηεο πεξηνρήο, ε εηθφλα ηεο νπνίαο ζηελ παξνχζα θάζε είλαη ηδηαίηεξα 

ππνβαζκηζκέλε, αθνχ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ θίλεζε θαη ηελ ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ, 
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νπνχ πξνβιέπεηαη λα νξγαλσζεί ην παξαιηαθφ κέησπν κε θαηαζθεπή λένπ πεδφδξνκνπ θαη 

πξνζζήθε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, γηα ηελ αζθαιέζηεξε ρξήζε ηνπ ηκήκαηνο απηνχ απφ ηνπο 

θαηνίθνπο αιιά θαη απφ ηνπο ηνπξίζηεο ηεο πεξηνρήο. 
6. Δκηιμώμενη ζςνολική αξία: Αμία ρσξίο Φ.Π.Α. 244.023,29 €, κε Φ.Π.Α. 302.588,88€. 
7. Απαγοπεύονηαι οι εναλλακηικέρ πποζθοπέρ. 
8. Γιάπκεια ζύμβαζηρ: Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε ηέζζεξεηο (4) 

κήλεο (120 εκέξεο) απφ ηελ εκέξα εληνιήο έλαξμεο εξγαζηψλ ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο (ην 

έξγν γεηηληάδεη κε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηελ ζάιαζζα θαη δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ ιφγσ ηεο φριεζεο πνπ ζα πξνθαιέζεη).  
9. Πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ 
1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ), ππφ ην πξίζκα ηεο 

κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ εθαξκνγήο  ηνπ Μεηξψνπ Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 

(ΜΗ.Δ.Δ.Γ.Δ.), πνπ ηεξείηαη ζηε ΓΓΓΔ ηνπ ΥΠ.Υ.ΜΔ.ΓΙ., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 2η 

ηάξη και άνω για έπγα καηηγοπίαρ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ  θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Δ.Ο.Φ.), 
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΓΣ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Σπκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ’ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
2 Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 
3 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ 

άξζξνπ 19 θαη ησλ παξ. 1 (ε)  θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 76  ηνπ λ. 4412/2016.  
Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο. Σε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή 

πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ 

κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 
Γηα ην δηαγσληζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 7 

ηεο Αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο.  
10. Λόγοι αποκλειζμού 
Σχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηεο Γηαθήξπμεο θαη ην άξζξν 73 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα. 
11. Κπιηήπια επιλογήρ 
Οη κεκνλσκέλνη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ φια ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο.  
Σηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηζρχνπλ ηα εμήο : 
- αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 22Α ηεο Γηαθήξπμεο, απηέο ζα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνχληαη απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο  
- αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 22Β ηεο Γηαθήξπμεο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο ζα 

πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλν ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

ζην σο άλσ άξζξν, ηνπιάρηζηνλ ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ αθνξά ζην ππφ αλάζεζε έξγν. 

Πεξαηηέξσ, αζξνηζηηθά πξέπεη λα θαιχπηνληαη φιεο νη θαηεγνξίεο ηνπ έξγνπ.  
Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

απαηηείηαη  νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ 

ηεξείηαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο.  

Δηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.ΔΠ. ππφ ην πξίζκα ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 65, παξ. 1 

θαη 6 ηνπ ΠΓ 71/2019, φπσο ηζρχνπλ, (σο πξνο ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν γηα ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΜΗ.Δ.Δ.Γ.Δ. θαη ηεο ηζρχνο ησλ βεβαηψζεσλ Μ.Δ.ΔΠ.) ζηελ θαηεγνξία/-ηεο 

έξγνπ ηνπ άξζξνπ 21 ηεο αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη 

ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ηνπ 

παξαξηήκαηνο ΦΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 
Όζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, απαηηείηαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

λα δηαζέηνπλ, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηελ νηθνλνκηθή θαη 





    

 
ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ην άξζξν 100 ηνπ Ν3669/08 γηα ηελ Α2ε 

ηάμε θαη άλσ γηα ηελ θαηεγνξία “ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ”. 
 

Δηδηθά νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ, δελ ζα πξέπεη λα 

ππεξβαίλνπλ ηα αλψηαηα επηηξεπηά φξηα αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ λ. 3669/2008, φπσο ηζρχεη. 
Όζνλ αθνξά ζηελ Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, απαηηείηαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα 

δηαζέηνπλ, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηελ νηθνλνκηθή θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα φπσο απηή νξίδεηαη απφ ην άξζξν 100 ηνπ Ν. 3669/2008 γηα ηελ 

Α2 ηάμε θαη άλσ γηα ηελ θαηεγνξία ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ. 
12. Δγγύηζη ςμμεηοσήρ: Απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 4.000,00 εςπώ. 
13. Η ζύμβαζη δεν ςποδιαιπείηαι ζε ημήμαηα. 
14. Κπιηήπιο ανάθεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 
15. Ημεπομηνία και ώπα  λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηων πποζθοπών-

αποζθπάγιζηρ 
 

Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 14 Μαΐος 

2021, ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 17.00. 

Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 20η  

Μαΐος 2021, ημέπα Πέμπηη και ώπα 10.00 π.μ. 

 

16. Πεπιεσόμενο Φακέλος Πποζθοπάρ 
1 Η πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνθαθέινπο: 
(α)  ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο»  
(β)  ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»  
ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 
2 Ο ειεθηξνληθφο ππνθάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 
 - α) ην Τππνπνηεκέλν Έληππν Υπεχζπλεο Γήισζεο ( ΤΔΥΓ ) 
-  β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο. 
3 Ο ειεθηξνληθφο ππνθάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ην ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν 

αξρείν pdf, ην νπνίν παξάγεηαη απφ ην ππνζχζηεκα, αθνχ ζπκπιεξσζνχλ θαηαιιήισο νη 

ζρεηηθέο θφξκεο.   

4 Σηελ πεξίπησζε πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη 

απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είηε θαη ζε απιή 

θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά 

ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο (ήηνη 

κεηά ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο ζην Κ.Η.Μ.Γ.Η.Σ.). 
17. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών 
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε 

ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα 6 κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
18. Γλώζζα διαδικαζίαρ 
Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 

ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. Σηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Σπλζήθε 

ηεο Φάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188). 
19. Ηλεκηπονική ςποβολή θακέλος πποζθοπάρ 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΣΗΓΗΣ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 

νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηεο δηαθήξπμεο (15 ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο), ζε ειεθηξνληθφ θάθειν 

http://www.promitheus.gov.gr/




    

 
ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 
20. Υπημαηοδόηηζη 
Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα “Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο 2014-2020” κε 

ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δ.Γ.Τ.Α.Α. θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ ΣΑ 082/1. Ο θσδηθφο ΣΑΔ ηνπ 

έξγνπ είλαη 2017ΣΔ08210000 θαη είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ Κ.Α. 64-7341.001 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Απνθνξψλνπ. 
21. Πποδικαζηικέρ Πποζθςγέρ 
Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε 

θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο 

λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο 

ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη 

πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ.  
Σε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε 

ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 
 (α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  
(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   
γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ 

βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  
Σε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη 

δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 
Η πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, κε βάζε θαη ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην π.δ. 39/2017, θαηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ θαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

«Δπηθνηλσλία» ηνπ ππνζπζηήκαηνο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, επηιέγνληαο θαηά 

πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ' αξ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 

πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016, 

ην νπνίν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο 

πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο 

πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ 

νθεηιφκελε ελέξγεηα.  
22. Γημοζιόηηηα 
Η παξνχζα πξνθήξπμε ζχκβαζεο θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην 

ΚΗΜΓΗΣ. 
Η Γηαθήξπμε αλαξηάηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

(www.apokoronas.gov.gr), ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο. 
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζηνλ Διιεληθφ Τχπν ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 66 λ. 4412/2016 θαη αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα “Γηαχγεηα” diavgeia.gov.gr.,  
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