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Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
Έργα
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: 1ο χιλ Γρεβενών - Κοζάνης
Πόλη: ΓΡΕΒΕΝΑ
Κωδικός NUTS: EL531
Ταχ. κωδικός: 51100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΟΥΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΤΟΤΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: deyagrevena@yahoo.gr
Τηλέφωνο: +30 2462025433
Φαξ: +30 2462025434
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.deyag.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: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
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:
Αντικαταστάσεις – Επισκευές υποδομών ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών που προκλήθηκαν από
Θεομηνίες
Αριθμός αναφοράς: Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 88562

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45231300

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
• αντικαταστάσεις προβληματικών αγωγών και επαναφορά περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση
(αποκατάσταση με ίδια υλικά, άσφαλτο, σκυρόδεμα, πλάκα – κυβόλιθο κ.λ.π.)
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• Επισκευή ή Αντικατάσταση φρεατίων (ύδρευσης, ομβρίων, αποχέτευσης) λόγο έκθεσης σε δυσμενείς καιρικές
και λόγο παλαιότητας.
• Επισκευή δεξαμενών λόγο έκθεσης σε δυσμενείς καιρικές και λόγο παλαιότητας
• Αντικατάσταση δικλέιδων - εξοπλισμού σε υφιστάμενα φρεάτια - δεξαμενές.
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 460 000.00 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: EL531
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Οι παρεμβάσεις αφορούν το σύνολό των Δ.Δ. του Δήμου Γρεβενών.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Συνοπτικά, αυτά που με την παρούσα μελέτη περιλαμβάνονται στην κατασκευή, είναι τα ακόλουθα :
1. Η επισκευή του δικτύου ύδρευσης στον νέο διευρυμένο Δήμο Γρεβενών, βάσει των τυπικών διατομών της
μελέτης και ειδικότερα :
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
• Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm: 100μ
• Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm: 100μ
• Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm: 100μ
• Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm: 100μ
• Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm: 200μ
• Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm: 200μ
• Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm: 100μ
• Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm: 200μ
• Ονομ. διαμέτρου DN 280 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm: 240μ
• Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm: 200μ
• Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm: 100μ
• Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm: 200μ
• Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm: 200μ
• Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm: 100μ
Σύνολο 2.140μ
Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron)
• Με σωλήνες DN 125 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545: 48μ
• Με σωλήνες DN 150 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545: 48μ
• Με σωλήνες DN 200 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545: 48μ
• Με σωλήνες DN 250 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545: 140μ
• Με σωλήνες DN 300 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545: 48μ
• Με σωλήνες DN 350 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545: 300μ
Σύνολο 632μ
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καθώς και τις ανάλογες συνδέσεις όλων των παραπάνω.
2. Η κατασκευή είκοσι 6 φρεατίων ύδρευσης .
3. Η επισκευή είκοσι 20 φρεατίων ύδρευσης.
4. Η επισκευή 5 δεξαμενών ύδρευσης
5. Η τοποθέτηση – αντικατάσταση εξοπλισμού ύδρευσης ( αερεξαγωγών, μειωτών πίεσης, βανών κ.λ.π)
6. Η επισκευή του δικτύου αποχέτευσης στον νέο διευρυμένο Δήμο Γρεβενών, βάσει των τυπικών διατομών της
μελέτης και ειδικότερα
• Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος,
SN4, DN/OD 200 mm: 90μ
• Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος,
SN4, DN/OD 250 mm: 90μ
• Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος,
SN4, DN/OD 315 mm: 90μ
• Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος,
• SN4, DN/OD 400 mm: 90μ
• Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος,
SN4, DN/OD 500 mm: 78μ
Σύνολο 438μ
καθώς και τις ανάλογες συνδέσεις όλων των παραπάνω.
7. Η κατασκευή είκοσι 3 φρεατίων αποχέτευσης .
8. Η επισκευή είκοσι 20 φρεατίων υδροσυλλογής
9. Η τοποθέτηση – σύνδεση με το δίκτυο 15 πυροσβεστικών κρουνών
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 460 000.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
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:
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
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Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην
κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (προϋπολογισμός 386.692,62 ΕΥΡΩ) & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(προϋπολογισμός 73.183,37) ή σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (προϋπολογισμός
386.692,62 ΕΥΡΩ) & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (προϋπολογισμός 73.183,37) 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 και 5 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.
III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Ισχύει η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια που ορίζεται στο άρθρο 100 του ν.3669/2008 ανά
κατηγορία και τάξη ΜΕΕΠ αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, 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.

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Ισχύει η τεχνική ικανότητα που ορίζεται στο άρθρο 100 του ν.3669/2008 ανά κατηγορία και τάξη ΜΕΕΠ
αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης

III.1.4)

Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:
Σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη

III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.1.6)

Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των 9.200,00€ ευρώ. 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.
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 ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.

III.1.7)

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που
προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας του ΥΠΕΣ (2003ΣΕ05500005), σύμφωνα
με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 11970-19/02/2019 Απόφαση ένταξης
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους
0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα
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με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011 , της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016,.
Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο
αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η
πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.
III.1.8)

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ.
1 (ε) και 3 (β)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).

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη

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: όχι

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
Ημερομηνία: 30/04/2020
Τοπική ώρα: 10:00

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: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 07/05/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, www.promitheus.gov.gr
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Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, άρθρο 4 αναλυτικής διακήρυξης
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:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π.
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.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:
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτων φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικήςπροσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέααν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκανάλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τασυμφέροντα
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, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά
βάσειτου τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς
τοναναθέτων φορέα, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας
τοσχετικό 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
προσφεύγονταυπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο
επιστρέφεται στονπροσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε
περίπτωση που πριν τηνέκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την
προσβαλλόμενη πράξηή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικώνισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών του αναθέτων φορέα και, σε περίπτωση παρέμβασης,
τωνισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή
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της, ηοποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της
προσφυγής.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα(10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω
τηςπλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί
τωναπόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας του αναθέτων φορέα κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας
τουΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων
τηςαίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών
πράξεωνή παραλείψεων του αναθέτων φορέα.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ καιτην
ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου . Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχεικαι
ο αναθέτων φορέας, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα τηςαίτησης
αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠκαι όλες
οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις του αναθέτων φορέα, εφόσον έχουνεκδοθεί ή
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησηςακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
τηνκοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το
αργότεροεντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται
τοπροβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016
VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Γρεβενών
Ταχ. διεύθυνση: 1ο χιλ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ
Πόλη: ΓΡΕΒΕΝΑ
Ταχ. κωδικός: 51100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: deyagrevena@yahoo.gr
Τηλέφωνο: +30 2462025433
Φαξ: +30 2462025434
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.deyag.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

