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Αλαζέηνπζα Αξρή

Δπσλπκία

ΓΙΔΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΚΑΓΗΜΙΑ

Γηεχζπλζε

Γεκ. Βηθέια 52, Φαιάλδξη

Κσδηθφο NUTS

EL

Τειέθσλν

210-6878810

Αξηζκφο ηειενκνηνηππίαο

210-6878840

Γηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ

ioa@ioa.org.gr

Γηεχζπλζε δηαδηθηχνπ

www.ioa.org.gr

Τχπνο αλαζέηνπζαο αξρήο

Οξγαληζκφο δεκνζίνπ
δηθαίνπ

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθεί

Δθπαίδεπζε

πξφζβαζε ζηα
έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο

Γηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή
www.promitheus.gov.gr
δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ζηελ νπνία ζα ππάξρεη
ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.

Αληηθείκελν
ζχκβαζεο

Κσδηθφο CPV·
εάλ ε ζχκβαζε δηαηξείηαη ζε ηκήκαηα, νη
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη γηα θάζε
ηκήκα

15100000-9

θχζε θαη έθηαζε ησλ έξγσλ,
θχζε θαη πνζφηεηα ή αμία ησλ πξνκεζεηψλ,
θχζε θαη έθηαζε ησλ ππεξεζηψλ.
Δάλ ε ζχκβαζε δηαηξείηαη ζε ηκήκαηα,
νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη γηα θάζε
ηκήκα

Πξνκήζεηα Δηδψλ
Κξενπσιείνπ γηα ηνπο
κεηέρνληεο ζηηο δηεζλείο
ζπλφδνπο, ζεκηλάξηα θαη
επηζθέςεηο νκάδσλ πνπ
δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ
ΓΟΑ, έηνπο 2018,
ελδεηθηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ νγδφληα
ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ επξψ
(80.700 €),
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΠΑ.

πεξηγξαθή ηπρφλ πξναηξέζεσλ

1) Γηθαίσκα πξναίξεζεο
γηα αχμεζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ
κε ηνπο ίδηνπο νηθνλνκηθνχο
φξνπο θαη κέρξη ησλ εθαηφ
ρηιηάδσλ επξψ (100.000 €),
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΠΑ . Τν σο άλσ
δηθαίσκα ζα αζθείηαη απφ
ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε
κνλνκεξή απφθαζή ηνπ
αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο, ε
νπνία ζα γλσζηνπνηείηαη
εγθαίξσο ζηνλ αλάδνρν
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-Γηθαίσκα εθαξκνγήο ησλ
πξνβιέςεσλ ηνπ άξζξνπ
105 παξ. 1 λ. 4412/2016,
φπσο απηέο
πξνζδηνξίδνληαη εηδηθφηεξα
ζε απηφ.
Ο θσδηθφο NUTS γηα ηνλ θχξην ηφπν εθηέιεζεο EL
ησλ έξγσλ ζε πεξίπησζε ζπκβάζεσλ έξγσλ ή ν
θσδηθφο NUTS γηα ηνλ θχξην ηφπν παξάδνζεο ή
εθηέιεζεο ζε πεξίπησζε ζπκβάζεσλ
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε δηαηξείηαη ζε
ηκήκαηα, νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη
γηα θάζε ηκήκα.

Υπνβνιή
πξνζθνξψλ

Δθηηκψκελε ζπλνιηθή ηάμε κεγέζνπο ηεο
ζχκβαζεο ή ησλ ζπκβάζεσλ·
φηαλ ε ζχκβαζε δηαηξείηαη ζε ηκήκαηα,
νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη γηα θάζε
ηκήκα.

Δθηηκψκελε αμία
ζχκβαζεο: 80.700,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΠΑ

Τν ρξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο ή παξνρήο
πξνκεζεηψλ, έξγσλ ή ππεξεζηψλ
θαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ε δηάξθεηα ηεο
ζχκβαζεο.

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο
νξίδεηαη απφ ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
κέρξη 31/12/2018 . Η
αλαζέηνπζα αξρή σζηφζν
δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηπρφλ
παξάηαζεο ηνπ σο άλσ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ κέρξη
ηελ πιήξε απνξξφθεζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ,
κε ηνπο ίδηνπο νηθνλνκηθνχο
φξνπο. Τν σο άλσ δηθαίσκα
ζα αζθείηαη απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή κε
κνλνκεξή απφθαζε ηνπ
αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο, ε
νπνία ζα γλσζηνπνηείηαη
εγθαίξσο ζηνλ αλάδνρν.
Η παξάδνζε ησλ
πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ ζα
γίλεηαη είηε θαζεκεξηλά είηε
ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα, χζηεξα απφ
γξαπηή ή πξνθνξηθή
εληνιή ηεο Γ.Ο.Α., κε βάζε
ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο

Γηεχζπλζε ζηελ νπνία δηαβηβάδνληαη νη
πξνζθνξέο
Γηεπθξίληζε αλ γίλεηαη δεθηή ε ειεθηξνληθή

Η ειεθηξνληθή ππνβνιή
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ππνβνιή πξνζθνξψλ

ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη κε
ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ
Δζληθνχ Σπζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
Σπκβάζεσλ (Δ.Σ.Η.Γ.Η.Σ.),
κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο
πχιεο
www.promitheus.gov.gr

Η πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ

Έσο 31/1/2018

Οη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ζηηο νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη:
α) φπνπ ελδείθλπηαη, δηεπθξίληζε αλ πξφθεηηαη
γηα δεκφζηα ζχκβαζε πνπ κπνξεί λα αλαηεζεί
κφλν ζε πξνζηαηεπφκελα εξγαζηήξηα ή λα
εθηειεζηεί κφλν ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ
πξνζηαηεπκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο·
β) φπνπ ελδείθλπηαη, δηεπθξίληζε ηνπ θαηά
πφζνλ ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο αλαηίζεηαη
απνθιεηζηηθά, βάζεη δηαηάμεσλ λφκνπ ή
δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε
επαγγεικαηηθή θαηεγνξία· κλεία ηεο ζρεηηθήο
δηάηαμεο λφκνπ ή δηνηθεηηθήο πξάμεο·

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα,
ζπλεηαηξηζκνί θαζψο θαη ηα
κέιε ελψζεσλ ησλ σο άλσ
θπζηθψλ ή λνκηθψλ
πξνζψπσλ πνπ ππνβάιινπλ
θνηλή πξνζθνξά, ηα νπνία
αζθνχλ εκπνξηθή ή
βηνκεραληθή ή βηνηερληθή
δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε
ην αληηθείκελν ηεο
πξνκήζεηαο ηξνθίκσλ
(απνθιεηζηηθά ή
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
Δηδψλ Κξενπσιείνπ) θαη
είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο
Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ
Φψξνπ (Δ.Ο.Φ.),
γ) 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.
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Καηάινγνο κε ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ
θξηηεξίσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή
θαηάζηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηα νπνία
ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο

Απνθιείεηαη πξνζθέξσλ
νηθνλνκηθφο θνξέαο,
εθφζνλ ζπληξέρεη ζην
πξφζσπφ ηνπ ή ζε έλα απφ
ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη
γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ) έλαο ή
πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο
ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη
ζηα άξζξα 73 θαη 74 λ.
4412/2016

Καηάινγνο κε ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ
θξηηεξίσλ επηινγήο

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο
απαηηείηαη λα αζθνχλ
εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή
βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα
ζπλαθή κε ην αληηθείκελν
ηεο πξνκήζεηαο. Οη
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ
είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε
θξάηνο-κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο
απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ
ηα επαγγεικαηηθά ή
εκπνξηθά κεηξψα πνπ
ηεξνχληαη ζην θξάηνο
εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα
ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε
άιιε απαίηεζε νξίδεηαη
ζην παξάξηεκα ΦΙ ηνπ
πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ.
4412/2016.

ειάρηζην επίπεδν ή ειάρηζηα επίπεδα
ηθαλνηήησλ πνπ ελδερνκέλσο απαηηνχληαη

Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί
θνξείο γηα ηελ παξνχζα
δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο νθείινπλ λα
δηαζέηνπλ σο πξνο ηελ
επηρείξεζή ηνπο
πηζηνπνίεζε γηα
ζπκκφξθσζε, εθαξκνγή
θαη δηαηήξεζε κηαο
κφληκεο δηαδηθαζίαο γηα
ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ,
ε νπνία πινπνηείηαη
ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ
ζπζηήκαηνο Αλάιπζεο
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Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκσλ
Σεκείσλ Διέγρνπ
(HACCP) ή πηζηνπνίεζε
βάζε ηνπ ISO 22000 ή
9001, ελ ηζρχ από
διαπιςτευμένουσ φορείσ
των ανωτέρω
πιςτοποιήςεων.
Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή
θαη επαγγεικαηηθή
ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα
δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί
θνξείο ζα πξέπεη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο
ηξηεηίαο, να έσοςν
εκηελέζει ηοςλάσιζηον
δύο (2) ζςμβάζειρ
ππομήθειαρ Ειδών
Κπεοπωλείος, ζςνολικού
πποϋπολογιζμού
ηοςλάσιζηον δέκα
σιλιάδων εςπώ,
ζςμπεπιλαμβανομένος
ΦΠΑ, θαζψο θαη λα
δηαζέηνπλ άδεια
λειηοςπγίαρ ηηρ
επισείπηζήρ ηοςρ θαη ηα
καηάλληλα μεηαθοπικά
μέζα για ηην εξαζθάλιζη
ηηρ μεηαθοπάρ/
διακίνηζηρ ηων
πποϊόνηων ζύμθωνα με
ηιρ ιζσύοςζερ
ςγειονομικέρ διαηάξειρ.
αλαθνξά ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ
(ππεχζπλεο δειψζεηο, ηεθκεξίσζε).

ΤΔΥΓ
- απόςπαςμα ποινικοφ
μητρϊου ή, ελλείψει αυτοφ,
ιςοδφναμο ζγγραφο που
εκδίδεται από αρμόδια
δικαςτική ή διοικητική αρχή
του κράτουσ-μζλουσ ή τησ
χϊρασ καταγωγήσ ή τησ
χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτημζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ, από το
οποίο προκφπτει ότι
πληροφνται αυτζσ οι
προχποθζςεισ
- για τισ παραγράφουσ 2 και 4
περίπτωςη βϋ του άρθρου 73,
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πιςτοποιητικό που εκδίδεται
από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτουσ - μζλουσ ή
χϊρασ
- πιςτοποιητικό από τη
Διεφθυνςη Προγραμματιςμοφ
και Συντονιςμοφ τησ
Επιθεϊρηςησ Εργαςιακϊν
Σχζςεων. Ωςτόςο, μζχρι την
ολοκλήρωςη τησ υλοποίηςησ
τησ ςχετικήσ
λειτουργικότητασ του ΟΠΣΣΕΠΕ, θα γίνεται δεκτή
ζνορκη βεβαίωςη ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ τησ παρ.2 του
άρθ.80 του Ν.4412/16
- υπεφθυνη δήλωςη του
προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικήσ ή διοικητικήσ
αρχήσ, ςυμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικοφ ή
εμπορικοφ οργανιςμοφ του
κράτουσ - μζλουσ ή τησ χϊρασ
καταγωγήσ ή τησ χϊρασ
εγκατάςταςήσ του ότι δεν
ζχει εκδοθεί ςε βάροσ του
απόφαςη αποκλειςμοφ,
ςφμφωνα με το άρθρο 74 του
ν. 4412/2016

- πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε
ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ
ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ
θξάηνπο εγθαηάζηαζεο
- πηζηνπνίεζε γηα ηελ
πξνζήθνπζα αλάπηπμε,
εθαξκνγή θαη ηήξεζε ηνπ
ζπζηήκαηνο Αλάιπζεο θαη
Κξηζίκσλ Σεκείσλ Διέγρνπ
(HACCP), ή ελαιιαθηηθά
πηζηνπνηεηηθφ ISO 22000 ή
9001, ελ ηζρχ απφ
αλεμάξηεηνπο
δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο
ησλ αλσηέξσ
πηζηνπνηήζεσλ
- ανηίγπαθα δύο
ηοςλάσιζηον ζςμβάζεων
πξνκήζεηαο Δηδψλ
Κξενπσιείνπ, ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ίζνπ ή
κεγαιχηεξνπ ησλ 10.000
επξψ καδί κε ζρεηηθφ
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πιζηοποιηηικό καλήρ
εκηέλεζηρ απηψλ θαζψο
θαη ανηίγπαθο ηηρ άδειαρ
λειηοςπγίαρ ηηρ
επισείπηζήρ ηοςρ
- νομιμοποιηηικά έγγπαθα
ζύζηαζηρ και νόμιμηρ
εκπποζώπηζηρ

Σε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε
ηκήκαηα,
αλαθνξά ηεο δπλαηφηεηαο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ γηα έλα, πεξηζζφηεξα ή φια ηα
ηκήκαηα·
αλαθνξά ηεο πηζαλφηεηαο πεξηνξηζκνχ ηνπ
αξηζκνχ ησλ ηκεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα
αλαηεζνχλ ζε έλαλ πξνζθέξνληα.
Όηαλ ε ζχκβαζε δελ ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα,
εμήγεζε ησλ ζρεηηθψλ ιφγσλ, εθηφο εάλ νη
πιεξνθνξίεο απηέο παξέρνληαη ζε ρσξηζηή
έθζεζε.

Η ΓΟΑ ζα επηιέμεη έλαλ
αλάδνρν δηφηη δηαθνξεηηθά
δελ δχλαηαη λα επηηεπρζεί
κε εχξπζκν θαη ιεηηνπξγηθφ
ηξφπν ην αληηθείκελν ηεο
ζχκβαζεο, ήηνη ε
πξνκήζεηα Δηδψλ
Κξενπσιείνπ γηα ηηο
δεηζλείο
ζπλφδνπο/ζεκηλάξηα/
επηζθέςεηο νκάδσλ πνπ
δηνξγαλψλνληαη απφ ηε
ΓΟΑ γηα ην έηνο 2018.

Απνδνρή ή απαγφξεπζε ελαιιαθηηθψλ
πξνζθνξψλ

Απαγφξεπζε ελαιιαθηηθψλ
πξνζθνξψλ

ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν πξνζθέξσλ
δεζκεχεηαη απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ

Τέζζεξηο (4) κήλεο

Η γιψζζα ή νη γιψζζεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα Διιεληθή γιψζζα
ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο
Απνζθξάγηζε
πξνζθνξψλ

Γηαδηθαζία
Αλάζεζεο

εκεξνκελία, ψξα θαη ηφπνο απνζθξάγηζεο ησλ
πξνζθνξψλ

Η απνζθξάγηζε ησλ
πξνζθνξψλ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο
6/2/2018 θαη ψξα 10:30,
ζηελ δηεχζπλζε ησλ
θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο
ΓΟΑ: Γεκ. Βηθέια 52,
Φαιάλδξη

πξφζσπα ηα νπνία επηηξέπεηαη λα παξίζηαληαη
ζηελ απνζθξάγηζε.

Η νξηζζείζα κε ηελ απφ 2112-2017 απφθαζε ηεο
Δθνξείαο ηεο ΓΟΑ,
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ
Γηαγσληζκνχ

Δίδνο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο

Αλνηρηή δηαδηθαζία βάζεη
ηνπ άξζξνπ 27 λ.
4412/2016

Τα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ή ησλ ζπκβάζεσλ.
Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο
ζχκβαζεο απνηειεί ε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε
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πξνζθνξά πξνζδηνξίδεηαη κφλν κε θξηηήξην ηελ
ηηκή,
ηα θξηηήξηα πνπ ζπληζηνχλ ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
θαζψο θαη ε ζηάζκηζε ησλ θξηηεξίσλ απηψλ
αλαθέξνληαη εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο
πξνδηαγξαθέο
Δθηέιεζε
Σχκβαζεο

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο
(κεγαιχηεξν πνζνζηφ
έθπησζεο επί ησλ ηηκψλ
αλαθνξάο κνλάδαο)

Καηά πεξίπησζε, εηδηθνί φξνη ζηνπο νπνίνπο
ππφθεηηαη ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ή ησλ
ζπκβάζεσλ
Καηά πεξίπησζε, δηεπθξίληζε αλ:
β) ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ειεθηξνληθέο
παξαγγειίεο·
γ) ζα γίλεη δεθηή ε ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε·
δ) ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ειεθηξνληθέο πιεξσκέο.

Γηαδηθαζίεο
πξνζθπγήο

Δπσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ΑΔΠΠ
γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνζθπγήο
Αθξηβείο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηηο
πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ πξνζθπγψλ

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. Δηδηθά
γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο
θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο
γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη
κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε
(15) εκεξψλ απφ ηε
δεκνζίεπζε ζην ΚΗΜΓΗΣ.
Σε πεξίπησζε παξάιεηςεο,
ε πξνζεζκία γηα ηελ
άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο
πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε
(15) εκέξεο απφ ηελ
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επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο
ηεο πξνζβαιιφκελεο
παξάιεηςεο.
Λνηπέο
πιεξνθνξίεο

Ηκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο.

9/1/2018

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αλ ε ζχκβαζε
ζρεηίδεηαη κε έξγν θαη/ή πξφγξακκα πνπ
ρξεκαηνδνηείηαη κε πφξνπο ηεο Έλσζεο.
Οπνηεζδήπνηε άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
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