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ΜΕΤΡΟ 7 

 

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ» 

 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 

– 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

 

(ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16) της πράξης:  

 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΝΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)» 

1. Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία μέσω του 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Κ. 

ΤΙΘΟΡΕΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ)» (CPV : 45222000-9 «Κατασκευαστικές εργασίες για τεχνικά έργα εκτός από 

γέφυρες και σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις»). Ο προϋπολογισμός των 

δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Κ. 

ΤΙΘΟΡΕΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ)» με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 11/21-08-2019 από την Τεχνική Υπηρεσία 

του Αμφίκλειας-Ελάτειας, ανέρχεται στο ποσό των 175.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο 

ποσό των 217.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).  

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 179467 και πρόκειται για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)» . 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με 

προϋπολογισμό 123.932,44 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) 

κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό 18.164,32 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 

ΟΕ και απρόβλεπτα) γ) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ, με προϋπολογισμό 9.451,36 ΕΥΡΩ (δαπάνη 

εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) δ) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 

7.211,70 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) ε) κατηγορία 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 16.012,60 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 

ΟΕ και απρόβλεπτα) 

 

2. Επωνυμία και Διευθύνσεις:   

Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισσού 30, TK 35015, Κ. Τιθορέα Φθιώτιδας, Ελλάδα 

Κωδικός NUTS: EL644 ΦΘΙΩΤΙΔΑ  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@dimos-amfiklias-elatias.gr 

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.dimos-amfiklias-elatias.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Ελένη Νικολάου 

Τηλέφωνο: +30 22340 31267 

Φαξ: +30 22340 49 872 

 

3. Επικοινωνία: 

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, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση  www.dimos-amfiklias-elatias.gr. 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. Η διακήρυξη του 

έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το ΕΑΑΔΗΣΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ , σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

4. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:   

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες  

5. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν 

ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών. 

6. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV : 45222000-9 «Κατασκευαστικές εργασίες για τεχνικά 

έργα εκτός από γέφυρες και σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις»  

7. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ 

8. Τόπος Εκτέλεσης: Π.Ε.Ο.Α.Λ. Τ.Κ.  Κ. Τιθορέας,  Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας, 

Περιφερειακή Ενότητα  Φθιώτιδας,  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  (EL644  27020101) 

http://www.promitheus.gov.gr/
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9. Τίτλος έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)» 

 

10. Σύντομη Περιγραφή:  

Η παρούσα  αφορά την κατασκευή των υπολοιπόμενων εργασιών  για την ανάπλαση 

του κεντρικού δρόμου (Π.Ε.Ο.Α.Λ.) και συγκεκριμένα για το τμήμα που περιλαμβάνεται από την 

κεντρική πλατεία μέχρι την οδό Κηφισσού στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Τιθορέας. Το εν λόγω 

τμήμα της οδού βρίσκεται εντός ρυμοτομικού σχεδίου Κάτω Τιθορέας. Έχει μήκος 275 μ. και 

συμπεριλαμβάνεται και επιφάνεια 300 μ2 τμήματος της κεντρικής πλατείας εφαπτόμενο με τον 

δρόμο και στο ίδιο επίπεδο για να επιστρωθεί ομοιόμορφα με τα νέα υλικά της ανάπλασης.   

 Συγκεκριμένα προβλέπονται : 

 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας, εκσκαφή θεμελίων και 

τάφρων, καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων και καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, επιχώσεις ορυγμάτων, εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου, σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 και σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 μετά των 

χαλύβδινων οπλισμών και δομικών πλεγμάτων, ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, 

επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων, 

κράσπεδα μαρμάρων, επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο ΓΚΡΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, πίλαρ 

οδοφωτισμού είκοσι αναχωρήσεων,βάνες ελαστικής έμφραξης, συλλέκτες από σιδηροσωλήνες, 

καλώδιο ΝΥΥ 5Χ16, καλώδιο ΝΥΥ 5Χ10, σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 3ins, αγωγός από 

σωλήνα PVC 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 mm, σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, 

ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm, προγραμματιστές μπαταρίας,υδρόμετρα ορειχάλκινα,  

σταλακτηφόροι Φ 20 mm από ΡΕ, φίλτρα νερού σίτας, μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm, μεταλλικές 

σχάρες δένδρων, καλύμματα φρεατίων, κικλιδώματα πεζοδρομίων, παρκινγκ ποδηλάτων, κάδοι 

απορριμμάτων, χυτοσιδηρά κρήνη, κατακευή σιδηρών εσχαρών - λασπωτήρων πεζοδρομίων, 

ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών. 

11. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές  

12. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν  πενήντα  (150)  

ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

13.  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 ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 3.500,00 ευρώ και η σχετική εγγυητική 

επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 

210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 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. 

14. Προϋποθέσεις συμμετοχής:  

• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ και που 

είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 



ΑΔΑ: ΩΞΘΥΩΨΚ-ΡΙ4



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. 

• 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 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). 

• Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της 

διακήρυξης.  

Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν 

βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης.  Οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Για τους αλλοδαπούς προσφέροντες, απαιτούνται κατ’ 

ελάχιστον να πληρούνται οι προϋποθέσεις κατά αντιστοιχία με τους οικονομικούς φορείς που 

είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, στην τάξη και κατηγορία του Μητρώου Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, όπως αναλυτικά ορίζονται στο 

άρθρο 100 του ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. Ειδικότερα: 

- για την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  στην οποία υπάγεται το έργο, ο οικονομικός φορέας θα 

πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να διαθέτει τεχνικό προσωπικό με αντίστοιχη 

εμπειρία, με το εγγεγραμμένο ανά βαθμίδα του «Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών 

(Μ.Ε.Κ.)», σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά στο άρθρο 107 ν.3669/2008. Ήτοι κατά 

αντιστοιχία για τη βασική στελέχωση: 

 Τουλάχιστον  1 μηχανικό με 8ετή τουλάχιστον εμπειρία ή 2 μηχανικούς με 5ετή 

τουλάχιστον εμπειρία για την Α2 τάξη . 

- για την κατηγορία ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  στην οποία υπάγεται το έργο, ο οικονομικός φορέας θα 

πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να διαθέτει τεχνικό προσωπικό με αντίστοιχη 

εμπειρία, με το εγγεγραμμένο ανά βαθμίδα του «Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών 

(Μ.Ε.Κ.)», σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά στο άρθρο 107 ν.3669/2008. Ήτοι κατά 

αντιστοιχία για τη βασική στελέχωση: 

• Τουλάχιστον  1 μηχανικό με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία για την Α1 τάξη 

 

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή 

15. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 
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16. Ηλεκτρονικός Αριθ. Διακήρυξης Διαγωνισμού :158709 

Τρόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού : Ηλεκτρονικός μέσω της ειδικής πλατφόρμας 

www.promitheus.gov.gr ΕΣ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 2/4/2021, 

ώρα 09:00 πμ 

17. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016. 

18. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 

19/4/2021, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

19. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους 

ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 

(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον 

οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η 

πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

20. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον 

συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα 

έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

21. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών: 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 

23/4/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.  

22. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

23. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, 

καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α' 188). 

24. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών. 

25. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική 

Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. με 

ποσοστό 75% από Κοινοτικούς Πόρους και 25% από Εθνικούς Πόρους. Η δαπάνη θα 

βαρύνει τον οικείο κωδικό Κ.Α. 64.7341.0003  του προϋπολογισμού του Δήμου 

Αμφίκλειας-Ελάτειας του έτους 2021.   

26. Διαδικασίες Προσφυγής: 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 της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική 

προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 

αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 

αίτημά του 

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 την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

http://www.promitheus.gov.gr/
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«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό 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 

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, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόμενη ενέργεια.  

27. Άλλες πληροφορίες 

Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 38/2020  

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας-Ελάτειας για την έγκριση της μελέτης με ΑΔΑ: 

6Ρ36ΩΨΚ-ΧΜΛ και με την αριθμ. 32/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αμφίκλειας-Ελάτειας  για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου, με ΑΔΑ: 61ΣΓΩΨΚ-

ΧΨ4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Αμφίκλειας-Ελάτειας. 

Κ. Τιθορέα 1/4/2021 

Η Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας 

 

 

Αθανασία Πλ.Στιβακτή 
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