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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:205038-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Γαλάτσι Αττικής: Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων
2022/S 075-205038

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
Ταχ. διεύθυνση: Οδός Ωρωπού 156
Πόλη: Γαλάτσι Αττικής
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 11146
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hronopoulos@eydap.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2102144687/4627
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eydap.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr/www.eydap.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
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΡΡΟΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, Εργολαβία 
Α-466

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45232420 Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι υδραυλικό και περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες εργασίες που 
προβλέπεται να εκτελεστούν για την εσωτερική επισκευή και αποκατάσταση εν λειτουργία Αγωγών Αποχέτευσης 
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της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σε επιλεγμένα και διακριτά τμήματα του κεντρικού παντορροικού δικτύου στο κέντρο της 
Αθήνας.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 900 000.00 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: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Το έργο αφορά στην εσωτερική επισκευή και αποκατάσταση διακριτών τμημάτων εν λειτουργία αγωγών 
αποχέτευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε στο κέντρο της Αθήνας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι υδραυλικό και περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες εργασίες που 
προβλέπεται να εκτελεστούν για την εσωτερική επισκευή και αποκατάσταση εν λειτουργία Αγωγών Αποχέτευσης 
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σε επιλεγμένα και διακριτά τμήματα του κεντρικού παντορροικού δικτύου στο κέντρο της 
Αθήνας.
Οι εργασίες εσωτερικής επισκευής και αποκατάστασης του παντορροϊκού δικτύου, θα λάβουν χώρα σε εν 
λειτουργία επιλεγμένα και διακριτά τμήματα του κέντρου των Αθηνών και θα έχουν συνολικό μήκος περί τα 
3.000μ.
Η μέθοδος επισκευής και αποκατάστασης θα γίνει με την χρήση ειδικών υλικών πλήρωσης και επισκευής 
(chemical grouting and coating mortars) χωρίς να πραγματοποιηθούν εκσκαφές ή να κατασκευαστούν νέα 
φρεάτια πρόσβασης στους αγωγούς, καθόσον η είσοδος στο εσωτερικό των αγωγών, θα γίνεται μόνο από τα 
υφιστάμενα φρεάτια. Η επισκευή των αγωγών θα περιλαμβάνει δύο διακριτές και επιμέρους εργασίες :
Α. Εργασία αποκατάστασης και πλήρωσης του πυθμένα των αγωγών
Μετά την περαίωση των προπαρασκευαστικών εργασιών (εκτροπή, παράκαμψη της ροής των εν λειτουργία 
αγωγών, κλπ.) θα πραγματοποιείται η αποκατάσταση – επισκευή του πυθμένα των αγωγών.
Η εργασία θα γίνει με τη χρήση αποκλειστικά και μόνο ειδικών ενός συστατικού μη συρρικνούμενων, ταχείας 
πήξεως κονιαμάτων, ανθεκτικών στη διάβρωση από θειικά, για την πλήρωση του κενού που έχει δημιουργηθεί 
(λόγω της διάβρωσης) στον πυθμένα και στο τυχόν υποσκαμμένο εδαφικό υλικό, έτσι ώστε να ανασχηματιστεί 
πλήρως ο πυθμένας του αγωγού.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις του υλικού επισκευής του πυθμένα των αγωγών ακαθάρτων 
περιγράφονται αναλυτικά στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.
Β. Εργασία εφαρμογής ειδικού τσιμεντοειδούς επιχρίσματος
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του πυθμένα, θα πραγματοποιηθεί επικάλυψη του 
πυθμένα του αγωγού καθώς και των πλευρικών τοιχωμάτων του σε ύψος μέχρι και σαράντα εκατοστών (40 
cm) από τον πυθμένα του (invert level), με ειδικό ενός συστατικού τσιμεντοειδούς βάσης επίχρισμα, ανθεκτικό 
στη χημική διάβρωση και στην απότριψη. Το πάχος της επικάλυψης θα είναι τουλάχιστον είκοσι πέντε χιλιοστά 
(25 mm). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις του ειδικού τσιμεντοειδούς υλικού παρασκευής του 
επιχρίσματος αποκατάστασης της εσωτερικής επιφάνειας αγωγών ακαθάρτων περιγράφονται αναλυτικά στα 
λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

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: 6 900 000.00 EUR
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II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
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.2.13) 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.2.14) 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:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) 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.
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 254 και των παρ. 
1 (γ) και (ε)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που 
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί 
φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. 
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές 
διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων 
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου στην κατηγορία έργου του άρθρου 21 της Διακήρυξης. 
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Η αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης, καθορίζεται ως εξής:
Ίδια κεφάλαια, τουλάχιστον ίσα με επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (750.000,00€) και πάγια στοιχεία, 
τουλάχιστον ίσα με εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00€). Από τα πάγια, υποχρεωτικά πρέπει το 30% 
να είναι ακίνητα (γήπεδα, οικόπεδα και κτήρια) και το 30% μηχανολογικός εξοπλισμός (ελάχιστης αξίας ύψους 

15/04/2022 S75
https://ted.europa.eu/TED

3 / 6





EE/S S75
15/04/2022
205038-2022-EL

4 / 6

45.000€). Ως μηχανολογικός εξοπλισμός λογίζονται τα μηχανήματα και τα μεταφορικά μέσα που σχετίζονται 
με την κατασκευή τεχνικών έργων (εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα), στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το 
hardware αλλά όχι ο λοιπός εξοπλισμός γραφείων.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα παραπάνω αρκεί να πληρούνται σωρευτικά από το σύνολο των 
μελών της ένωσης.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που 
εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ 71/2019, οι 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 
ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει απαιτείται (για την κατηγορία έργων στην οποία υπάγεται το έργο - 
Υδραυλικά) κατ’ ελάχιστον στελέχωση από: δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ Δ’ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ 
Γ’ βαθμίδας. Εναλλακτικά μπορεί να αντικατασταθεί ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ Δ’ βαθμίδας με δύο (2) τεχνικούς 
Μ.Ε.Κ Γ’ βαθμίδας και ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ Γ’ βαθμίδας με δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ Β’ βαθμίδας.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα παραπάνω αρκεί να πληρούνται σωρευτικά από το σύνολο των 
μελών της ένωσης.

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά 
τους όρους της παρ.1 του άρθρου Α-466-302 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ., εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται 
στο ποσό των εκατό τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (138.000,00€). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, 
η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς του άρθρου 19 της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι 23/09/2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο 
αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη 
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

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: 24/05/2022
Τοπική ώρα: 10:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους
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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
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 24/08/2023

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 26/05/2022
Τοπική ώρα: 10:00

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
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. Στην 
ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα (www.eydap.gr) αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό 
αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ – Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.».
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 12/05/2022 ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με 
τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 18/05/2022.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και 
υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, εφόσον δεν ορίζεται άλλως στην παρούσα διακήρυξη και στα λοιπά 
τεύχη του διαγωνισμού και μόνο όσον αφορά στο περιεχόμενο των διατάξεων του ίδιου νόμου, οι οποίες δεν 
εφαρμόζονται από τις εταιρείες του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314). Η οικονομική προσφορά 
των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Α-466-95 του Τεύχους 
Κανονιστικού Πλαισίου Υλοποίησης της Σύμβασης (Τ.Κ.Π.Υ.Σ.). Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία 
προσφορά. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Κριτήριο για την ανάθεση 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 
κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 14 της Διακήρυξης.
Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει στον διαγωνισμό, οφείλει να διαθέτει:
α) Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 - Σύστημα Διασφάλισης Διαχείρισης ποιότητας (ή ισοδύναμο), και
β) Πιστοποιητικό ISO 14001:2015- Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ή ισοδύναμο), και
γ) Πιστοποιητικό ISO 45001:2018 - Σύστημα διαχείρισης της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία (ή 
ισοδύναμο),
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα παραπάνω αρκεί να πληρούνται σωρευτικά από το σύνολο των 
μελών της ένωσης.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δεκαπέντε (15) 
μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο 
ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν απορρίπτεται ως «ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ».

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
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Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141231
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Τα θέματα που αφορούν σε Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών / Προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία, καθορίζονται στην παρ. 4.3 του άρθρου 4 της 
Διακήρυξης.

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
13/04/2022
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