
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Σ ΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 

Legal Basis: 

Οδηγία 2014/25/ΕΕ 

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας 

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Εγνατίας 127 

Θεσσαλονίκη 

546 35 

ΕΛΛΑΔΑ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Ελένη Παχατουρίδου 

Τηλέφωνο: +30 2310966968 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: epahatouridou@eyath.gr 

Φαξ: +30 2310969430 

Κωδικός NUTS: EL522 

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: 

Γενική διεύθυνση: http://www.eyath.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.eprocurement.gov.gr 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 

Πλουτάρχου 8 

Θεσσαλονίκη 

54623 

ΕΛΛΑΔΑ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Γεωργία Σερετούδη 

Τηλέφωνο: +30 2310969501 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: geoser@eyath.gr 

Φαξ: +30 2310969444 

Κωδικός NUTS: EL522 

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: 

Γενική διεύθυνση: www.eyath.gr 

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http:// 

eprocurement.gov.gr 

I.6) Κύρια δραστηριότητα 

Ύδρευση 

 

Τμήμα II: Αντικείμενο 

II.1) Εύρος της σύμβασης 

II.1.1) Τίτλος: 

Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ) 

Αριθμός αναφοράς: 2Α/2019 

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV 

65120000 

II.1.3) Είδος σύμβασης 

Υπηρεσίες 

II.1.4) Σύντομη περιγραφή: 

Συμφωνία πλαίσιο με μεικτό αντικείμενο, παροχής υπηρεσιών και προμήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 225 του ν. 

4412/2016 με κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών. 

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία της Εγκατάστασης (κωδ. 

NUTS GR122) και ειδικότερα η αποδοτική λειτουργία, συντήρηση και συνολική ευθύνη της Α1 Φάσης της 

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝΘ) 

 



II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 13 568 400.00 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 

24962000 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL522 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης, Νομός Θεσσαλονίκης, Δήμος Δέλτα, αγρόκτημα Νέας 

Μαγνησίας, όπισθεν Σιδενόρ 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία της Εγκατάστασης (κωδ.NUTS 

GR122) και ειδικότερα η αποδοτική λειτουργία, συντήρηση και συνολική ευθύνη της Α1 Φάσης της Εγκατάστασης 

Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝΘ) από τον ποταμό Αλιάκμονα, για επεξεργασία νερού έως 150.000m3 ανά ημέρα, καθώς 

και η προμήθεια των χημικών επεξεργασίας νερού που περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, που αποτελούν το 

Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της Α2 Φάσης της ΕΕΝΘ, η οποία εκτιμάται 

ότι δεν θα ολοκληρωθεί πριν από 24 μήνες από τη δημοσίευση της διακήρυξης, (με μέγιστη δυναμικότητα 

επεξεργασίας νερού επιπλέον 150.000 m3 ανά ημέρα), αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο θα είναι η ίδια ως άνω 

περιγραφόμενη παροχή υπηρεσιών, αλλά η προμήθεια των χημικών επεξεργασίας νερού που περιγράφονται στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές, που αποτελούν το Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης θα αφορούν το νερό τόσο της Α1 όσο και της 

Α2 Φάσης συνολικής μέγιστης δυναμικότητας επεξεργασίας νερού 300.000 m3 ανά ημέρα. 

Η παροχή υπηρεσιών της συμφωνίας-πλαίσιο κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 6512000 (Λειτουργία σταθμού καθαρισμού του νερού), 24962000-5 (Χημικά επεξεργασίας νερού). 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο δίδεται στο Παράρτημα Ι της 

διακήρυξης. 

 

Κριτήρια ανάθεσης 
 
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω 

Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 13 568 400.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 40 

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: ναι 

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης: 

Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 20 μήνες, προϋπολογιζόμενης αξίας 4.522.800,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

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 

Η διάρκεια της συμφωνίας–πλαίσιο ορίζεται σε 40 μήνες με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 20 μήνες. Η 

διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων θα ορίζεται στην πρόσκληση της ΕΥΑΘ ΑΕ προς τους συμβαλλόμενους 

της συμφωνίας-πλαίσιο και μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια κάθε 

εκτελεστικής σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 8 και μεγαλύτερη των 18 μηνών. 

 

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: 



Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο απαιτείται 

να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με την παροχή υπηρεσιών που 

αποτελεί αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο, σύμφωνα με το άρθρο 1.3.1 της παρούσας Διακήρυξης. Οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 

τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του 

ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 

σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 

Αμυντικού Υλικού. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να 

καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

 

II.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης 

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης 

III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής 

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων: 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, 

τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης, κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η 

υπό ανάθεση συμφωνίας-πλαίσιο 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς παρά μόνο εφόσον τους ανατεθεί 

εκτελεστική σύμβαση της συμφωνίας-πλαίσιο. 

3. Στις περιπτώσεις ένωσης όλα τα μέλη της ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις 

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις: 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με  

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν 

πριν ή κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται 

σε ποσοστό 0,5% επί της εκτιμώμενης αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 

προαίρεσης εκτός ΦΠΑ (67.842,00 €) 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

εκτελεστικής σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. 

III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν: 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτή 

(εκτελεστικών συμβάσεων) είναι ο ίδιος ο Αναθέτων Φορέας. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους της 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ο τρόπος πληρωμής περιγράφεται στο άρθρο 6.1 της διακήρυξης. 

III.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: 

.Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν τη νομική 

μορφή της Κοινοπραξίας, εφόσον τους ανατεθεί εκτελεστική σύμβαση της συμφωνίας-πλαίσιο. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 

του Αναθέτοντος Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση 

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία 

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: 



Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της διακήρυξης 

και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
III.2.3) 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 

 

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 

Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο 

Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς 

Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 3 

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 

Ημερομηνία: 15/04/2019 

Τοπική ώρα: 23:59 

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 

Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 20/04/2020 

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 

Ημερομηνία: 19/04/2019 

Τοπική ώρα: 09:00 

Τόπος: 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, στα γραφεία της 

ΕΥΑΘ ΑΕ. 

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών: 

Κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται 

εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό άτομα. 

 

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 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 127 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

54635 

ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο: +30 2310212820 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nomiki@eyath.gr 
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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: 

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συμφωνία-πλαίσιο και έχει ή είχε υποστεί 

ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντος Φορέα κατά παράβαση 



της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική 

προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της διακήρυξης, ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του Αναθέτοντος Φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς 

τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης 

του Αναθέτοντος Φορέα 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 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. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

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 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 

στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 

και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), 

το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 

υπέρ του Δημοσίου, 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, ο Αναθέτων Φορέας ανακαλέσει την προσβαλλόμενη 

πράξη ή προβεί στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

συμφωνίας-πλαίσιο επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, 

η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 

ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

 

 

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
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VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 

15/03/2019 
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