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Έργα - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία

I. II. III. IV. VI.

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις επεξεργασίας
πόσιμου νερού
2019/S 229-563051
Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
Έργα
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Αριθμός ταυτοποίησης: 41913/06/B/98/32
Ταχ. διεύθυνση: Εγνατία 127
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL522
Ταχ. κωδικός: 546 35
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Εμμανουήλ Βόζαλης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: meletes@eyath.gr
Τηλέφωνο: +30 2310966930
Φαξ: +30 2310969426

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.eyath.gr
I.3)

Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Επικοινωνία

I.6)

Κύρια δραστηριότητα

I.2)

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και
δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://www.eyath.gr/diagonismoi/diagonismoiergon-meleton/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση: https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/AppsLocalLogi
n.jsp
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην
προαναφερθείσα διεύθυνση
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης
II.1.1) Τίτλος:

Κατασκευή επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης
(Ε.Ε.Ν.Θ.) — Φάση Α2.

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

II.1.3)

Είδος σύμβασης

45252126
Έργα
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Σύντομη
περιγραφή:

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Αντικείμενο του έργου είναι η επέκταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.), ώστε η δυναμικότητα τής
εγκατάστασης να αυξηθεί από 150.000m3 ημερησίως που είναι σήμερα, σε
300.000m3 ημερησίως (ολοκλήρωση φάσης Α2). Η συνολική διάρκεια της
σύμβασης ορίζεται σε 30 μήνες, ήτοι 20 μήνες η κατασκευή, τέσσερεις (4) μήνες η
δοκιμαστική λειτουργία και έξι (6) μήνες η αποδοτική λειτουργία τής νέας
εγκατάστασης.
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 21 703 562.15 EUR

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2.3)

Περιγραφή
Τίτλος:
Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
Τόπος εκτέλεσης

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:

II.2)
II.2.1)
II.2.2)

Κωδικός NUTS: EL522
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) που βρίσκεται στη
Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης, Σίνδος, Δήμος Δέλτα.
Αντικείμενο του έργου είναι η επέκταση της υφιστάμενης Ε.Ε.Ν.Θ., ώστε η
δυναμικότητά της να αυξηθεί από 150.000m3 ημερησίως που είναι σήμερα, σε
300.000m3 ημερησίως (ολοκλήρωση φάσης Α2). Η συνολική διάρκεια του Μέρους Ι
ορίζεται σε 30 μήνες, ήτοι 20 μήνες η κατασκευή, 4 μήνες η δοκιμαστική
λειτουργία και 6 μήνες η αποδοτική λειτουργία τής νέας εγκατάστασης.
Για τα έργα επέκτασης, διατηρούνται σε γενικές γραμμές οι διεργασίες
επεξεργασίας των εγκαταστάσεων Α1 φάσης, με διαφοροποιήσεις και
συμπληρώσεις, που απορρέουν από την κατασκευή της φάσης Α2 και είναι
απαραίτητες, για τη βελτιστοποίηση τής απόδοσης τής εγκατάστασης και της
ποιότητας τού παραγόμενου νερού (αποτελεσματική αντιμετώπιση
προβλημάτων οσμής και γεύσης), χωρίς επικάλυψη με τα έργα της Α1 φάσης.
Συνοπτικά, τα έργα περιλαμβάνουν:
— μικρές προσαρμογές στα έργα πολιτικού μηχανικού και προσθήκη νέου Η/Μ
εξοπλισμού στις υπάρχουσες δεξαμενές προοζόνωσης - ρύθμισης pH και
ταχείας ανάμειξης, που αντιστοιχούν στις ανάγκες σταδίου Α2,
— κατασκευή και εξοπλισμό νέας μονάδας κροκίδωσης - καθίζησης, που
περιλαμβάνει 12 ορθογωνικές δεξαμενές κροκίδωσης - καθίζησης με κεκλιμένες
πλάκες και το αντλιοστάσιο ανύψωσης τής παραγόμενης ιλύος προς τη μονάδα
πάχυνσης,
— κατασκευή και εξοπλισμό νέου συγκροτήματος διυλιστηρίων, αντίστοιχο με το
υφιστάμενο,
— κατασκευή και εξοπλισμό νέας δεξαμενής πάχυνσης ιλύος, αντίστοιχης με την
υφιστάμενη,
— εγκατάσταση νέου πρόσθετου Η/Μ εξοπλισμού στην υφιστάμενη μονάδα
αφυδάτωσης ιλύος,
— κατασκευή και εξοπλισμό νέου υπογείου Α/Σ απομάκρυνσης τής ιλύος από την
υφιστάμενη ειδική μονάδα επεξεργασίας των νερών έκπλυσης των κλινών
διύλισης προς τους παχυντές (υφιστάμενο και νέο),
— εγκατάσταση νέου πρόσθετου Η/Μ εξοπλισμού στην υφιστάμενη μονάδα
αποθήκευσης και δοσιμέτρησης χημικών, για την εξυπηρέτηση των νέων
εγκαταστάσεων,
— προσθήκη Η/Μ εξοπλισμού στην κατασκευασμένη μονάδα αποθήκευσης και
δοσιμέτρησης Η2Ο2 και κατασκευή νέας ενδιάμεσης δεξαμενής αποθήκευσης, που
τοποθετείται σε κλειστό στεγασμένο χώρο (οικίσκος Η2Ο2) δίπλα στη μονάδα
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προοζόνωσης, με προσθήκη νέων αντλιών και δοσιμέτρησης Η2Ο2, για τη μονάδα
προοζόνωσης,
— σωληνώσεις νερού προς επεξεργασία, σωληνώσεις ιλύος και δίκτυα
μεταφοράς χημικών, ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, βιομηχανικού νερού,
πυρόσβεσης, άρδευσης και ηλεκτροδότησης, που απαιτούνται για τις ανάγκες
του έργου,
— προσθήκη Η/Μ εξοπλισμού στον υφιστάμενο υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας,
για την κάλυψη των αναγκών της Α2 φάσης,
— νέα έργα συμπλήρωσης των λειτουργιών εισόδου - εξόδου στην εγκατάσταση,
— έργα φύτευσης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου,
— εγκατάσταση νέου συστήματος αυτόματης καταγραφής, παρακολούθησης και
αυτόματης λειτουργίας, που θα καλύπτει τις ανάγκες των νέων μονάδων
επέκτασης. Το νέο σύστημα θα είναι πλήρως συμβατό με το ήδη εγκατεστημένο
σύστημα αυτοματισμού, το οποίο θα ενταχθεί πλήρως στο νέο σύστημα,
— έλεγχος και δοκιμές του επί μέρους εξοπλισμού, και θέση σε λειτουργική
ετοιμότητα (δοκιμαστική λειτουργία),
— 6μηνη αποδοτική λειτουργία της νέας εγκατάστασης.
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 21 703 562.15 EUR

Διάρκεια σε μήνες: 30
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
II.2.12)

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία
2014-2020» σύμφωνα με την Α.Π. 4391/02.08.2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας (Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 5028173 και ενάριθμος
2018ΕΠ00810127).

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
II.2.14)

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό
επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), στις
κατηγορίες «Υδραυλικών» έργων, «Ηλεκτρομηχανολογικών» έργων και έργων
«Καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, και υγρών, στερεών και αέριων
αποβλήτων». 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
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Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς ή ενώσεις οικονομικών
φορέων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών, ανεξαρτήτως της
εγγραφής τους στο Μ.Ε.ΕΠ. και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένη τάξη των
κατηγοριών «Υδραυλικών» έργων, «Ηλεκτρομηχανολογικών» έργων και έργων
«Καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, και υγρών, στερεών και αέριων
αποβλήτων», πληρούν τις απαιτήσεις της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας, που ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008, για τις εν λόγω
κατηγορίες έργων, ανάλογα με τον προϋπολογισμό των εργασιών ανά
κατηγορία, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.3669/2008.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., 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.
Σε περίπτωση ένωσης, η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια που
απαιτείται κατά τα ανωτέρω, μπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά από μέλη
της σύμπραξης ή κοινοπραξίας είτε από 1 μόνο μέλος αυτής.
Διευκρινίζεται ότι για την πλήρωση των προϋποθέσεων οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας τής παρούσας παραγράφου, υπάρχει η
δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την
παράγραφο 22.στ) της διακήρυξης.
III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

III.1.4)

Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
Απαιτούμενες εγγυήσεις:

III.1.5)
III.1.6)

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν, αθροιστικά, τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς ή ενώσεις
οικονομικών φορέων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών,
ανεξαρτήτως της εγγραφής τους στο Μ.Ε.ΕΠ. και της κατάταξής τους σε
συγκεκριμένη τάξη των κατηγοριών «Υδραυλικών» έργων,
«Ηλεκτρομηχανολογικών» έργων και έργων «Καθαρισμού και επεξεργασίας
νερού, και υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων», πληρούν τις απαιτήσεις της
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, που ορίζονται στο άρθρο 100 του
Ν.3669/2008, για τις εν λόγω κατηγορίες έργων και ανά τάξη Μ.Ε.ΕΠ., ανάλογα
με τον προϋπολογισμό των εργασιών ανά κατηγορία, σύμφωνα με το άρθρο 102
του Ν.3669/2008·
2) οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την τελευταία επταετία,
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών που ορίζεται στο άρθρο
18 της διακήρυξης, την κατασκευή ενός (1) τουλάχιστον έργου εγκατάστασης
επεξεργασίας νερού, με δυναμικότητα εγκατάστασης τουλάχιστον 75.000 m3
ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων της δοκιμαστικής και αποδοτικής λειτουργίας
τής εγκατάστασης.
Η απαιτούμενη εμπειρία πρέπει να προκύπτει από πιστοποιητικά καλής
εκτέλεσης, από τα οποία να αποδεικνύονται τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία
των εργασιών, προκειμένου να εξεταστεί και να αποδειχθεί, αν καλύπτεται η
ικανότητα κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου. Τα πιστοποιητικά αυτά
προσκομίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 23.6) της
διακήρυξης.
Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα δικαιολογητικά μέσα της τεχνικής
και επαγγελματικής ικανότητας καθορίζονται στο άρθρο 23.5) παρ. β και γ της
διακήρυξης.
Διευκρινίζεται ότι για την πλήρωση των προϋποθέσεων τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας της παρούσας παραγράφου, υπάρχει η δυνατότητα
στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.στ) της
διακήρυξης.
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όροι χρηματοδότησης και πληρωμής
ή/και αναφορά στις σχετικές

διατάξεις που τις διέπουν:
III.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα
ανατεθεί η σύμβαση:
III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
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)
IV.1.4)
IV.1.6)
IV.1.8)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

IV.2.3)
IV.2.4)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών
κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

Διοικητικές πληροφορίες
Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 20/01/2020
Τοπική ώρα: 12:00

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή
συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις
συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 20/10/2020
Ημερομηνία: 24/01/2020
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2)
VI.3)
VI.4)
VI.4.1)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Διαδικασίες προσφυγής
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, κτίριο
Κεράνης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
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VI.4.2)

2019-11-28
Φορέας19PROC005931723
αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την 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
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τού αναθέτοντος φορέα, κατά παράβαση τής
νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης τού 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.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής
προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017,
κατατίθεται ηλεκτρονικά, βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς τον αναθέτοντα
φορέα, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της
υπ' αριθμ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α..
Για το παραδεκτό της άσκησης τής 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 Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, ο αναθέτων
φορέας ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη
ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της
κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία
διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα
με το άρθρο 368 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.

Επίσημη επωνυμία: Εταιρεία Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. —
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Έργων
Ταχ. διεύθυνση: Τσιμισκή 98
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Ταχ. κωδικός: 546 22
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: meletes@eyath.gr
Τηλέφωνο: +30 2310966944
Φαξ: +30 2310969426
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.eyath.gr
VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
25/11/2019
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Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EMMANOUIL
VOZALIS
Ημερομηνία: 2019.11.28 13:41:02 EET
Αιτία: Ακριβές Αντιγραφο
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