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ΝΙΚΑΙΑ 23-04-2019  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αρ. Πρωτ.7214  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ     

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ    

Ταχ. Δ/νση: Νίκαια  41005    

Τηλ.: 2413 507246   

Fax : 2410 921868   

Πληροφορίες : Ν. Παπαχατζής   

     

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμαρχος του ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ», προϋπολογισμού 228.854,40€ με το ΦΠΑ. 

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 13 & ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  

Πόλη ΝΙΚΑΙΑ  

Ταχυδρομικός Κωδικός 41005  

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ  

Κωδικός ΝUTS EL612  

Τηλέφωνο 2413507246 

Φαξ 2410921868  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  ty@kileler.gov.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.kileler.gov.gr  
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2. Πρόσβαση στα Έγγραφα:  

1. Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση (URL): 

www.kileler.gov.gr στην διαδρομή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το 

γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας στη διεύθυνση Νίκαια Λάρισας, 41005, Ηρώων 

Πολυτεχνείου 13 & Αγίου Χαραλάμπους, αρμόδιος Παπαχατζής Νικόλαος τηλ. 2413507246, 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με 

δαπάνες και φροντίδα τους. 

3. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

Δημοσίων Συμβάσεων CPV: 50232100-1 

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης 

Το αντικείμενο της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» υποδιαιρείται σε δύο 

διαφορετικά αντικείμενα 

Α. «Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και Συντήρηση – Επισκευή Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού» 

Β. «Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και Συντήρηση – Επισκευή Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

Κτιρίων» 

Όλες πάντως οι εργασίες που περιγράφονται κατωτέρω αποτελούν αδιαίρετο αντικείμενο σε ότι 

αφορά στην οικονομική προσφορά που θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι. Ήτοι δεν γίνονται δεκτές 

προσφορές για μέρος μόνο του συνολικού αντικειμένου. 

Α. «Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και Συντήρηση – Επισκευή Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού»  

Στα πλαίσια της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου 

Κιλελέρ & συγκεκριμένα  των Δ.Ε. Αρμενίου, Κιλελέρ, Κραννώνα, Νίκαιας και Πλατυκάμπου, 

απαιτείται ο έλεγχος, η καταγραφή, η αντικατάσταση, η συντήρηση και επισκευή του υπάρχοντος 

δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Η εργασία συνίσταται στον έλεγχο, στην καταγραφή, στην αντικατάσταση 

των διαφόρων υλικών που φυσιολογικά φθείρονται με την πάροδο του χρόνου ή έχουν υποστεί βλάβη, 

στην συντήρηση και στην επισκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Πίλλαρ, ηλεκτρικών πινάκων, 

ηλεκτρικών γραμμών, στύλων ηλεκτροφωτισμού, λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων, φρεατίων κλπ.). 

Β. «Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και Συντήρηση – Επισκευή Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

Κτιρίων» 

Το Αντικείμενο των εργασιών είναι η συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των 

κτιρίων στις ΔΕ Αρμενίου, Κιλελερ, Κραννώνα, Νίκαιας και Πλατυκάμπου του Δήμου Κιλελερ. 

Στην έννοια της συντήρησης περιλαμβάνεται όλο το φάσμα των εργασιών, επιθεωρήσεων, 

ελέγχων, ρυθμίσεων, προληπτικής συντήρησης, εργασίες αποκατάστασης των πάσης φύσεως βλαβών ως 

και μικροβελτιώσεις κλπ, οι οποίες είναι απαραίτητες για να εξασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και 

αποδοτική λειτουργία των συντηρούμενων εγκαταστάσεων. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται σύμφωνα 

με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις οδηγίες της υπηρεσίας, στα πλαίσια της παρούσης και της 

υποβληθείσης προσφοράς. Επισημαίνεται ότι οι παρεχόμενες από τον Ανάδοχο εργασίες πρέπει να είναι 

άριστης ποιότητας και υψηλού βαθμού ασφαλείας. 

 

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα την μελέτη τη συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τις οδηγίες του επιβλέποντος τεχνικού καθώς και σύμφωνα με τους Νόμους και τις 

Διατάξεις που διέπουν τα Δημόσιες Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

μέχρι σήμερα. 
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Ο προϋπολογισμός συνολικά της υπηρεσίας σύμφωνα με την μελέτη με αρ.πρωτ. 6310/10-04-2019 

ανέρχεται στο ποσό των  184.560,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι συνολική δαπάνη 228.854,40€ η δε πίστωση 

θα καλυφθεί με Ίδιους Πόρους  και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες  

4. Εναλλακτικές Προσφορές:  

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

5. Διάρκεια Σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες 

6. Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:  

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) 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.  

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

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

7. Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 

Κριτήρια Επιλογής 

• Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι 

παροχής υπηρεσιών: 

1. Εργασία αντικατάστασης λαμπτήρων και συντήρηση – επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού στο 

δίκτυο ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (δίκτυο ΦΟΠ, πάρκων, πλατειών, παιδικών 

χαρών, γηπέδων κτλ) 

2. Εργασία  αντικατάστασης λαμπτήρων και συντήρηση – επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

του συνόλου των δημοτικών κτιρίων. 

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 μητρώα. Ειδικά για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά μητρώα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 

Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα Κατηγορίας  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 
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• Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  

 

Απαιτείται να διαθέτουν: 

Μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) προηγούμενων ετών για τα οποία έχουν υποβληθεί 

φορολογικές δηλώσεις, του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ποσό ίσο με το 

80% της εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού της με αρ.πρωτ. 6310/10-04-2019 μελέτης του 

διαγωνισμού χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 147.648,00€.  

• Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  

α) απαιτείται να έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία τριετία τριών (3) προηγούμενων ετών για τα οποία 

έχουν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις, παρόμοιες με την παρούσα συμβάσεις, τουλάχιστον δύο, 

συνολικού ύψους ίσου με το 50% του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ. ήτοι 

92.280,00€ αθροιστικά.  

β) να διαθέτουν τουλάχιστον τον παρακάτω μηχανολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης : 

1. Δύο (2) καλαθοφόρα μηχανήματα έργου δύο (2) αξόνων, με υπερκατασκευές είτε τηλεσκοπικού 

είτε αρθρωτού τύπου, τα οποία θα πρέπει να έχουν δυνατότητα ανύψωσης τουλάχιστον 200 kgr 

και ανυψωτική ικανότητα τουλάχιστον το ένα στα 15 μέτρα για την «Εργασία Αντικατάστασης 

Λαμπτήρων και Συντήρηση – Επισκευή Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού».  

2. Ένα (1) όχημα με κλειστό αμάξωμα (τύπου van), δύο αξόνων, το οποίο ουσιαστικά θα είναι 

κινητό συνεργείο  με δύο ηλεκτρολόγους  και το οποίο θα αναλαμβάνει την αποκατάσταση των 

βλαβών των πινάκων διανομής ενέργειας (πίλαρ) ή των γραμμών κ.λ.π. 

3. Ένα (1) όχημα για την «Εργασία Αντικατάστασης Λαμπτήρων και Συντήρηση – Επισκευή 

Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων». 

γ) να διαθέτουν τουλάχιστον το παρακάτω προσωπικό για την εκτέλεση της σύμβασης : 

1. Τέσσερις (4) ηλεκτρολόγους τεχνίτες με τις απαιτούμενες επαγγελματικές άδειες, από τους 

οποίους οι δύο να έχουν άδεια οδήγησης του κλειστού οχήματος τύπου van καθώς και του 2ου 

οχήματος.  

2. Δύο (2) χειριστές καλαθοφόρων με την κατάλληλη άδεια. 

3. Δύο (2) βοηθοί ηλεκτρολόγοι. 

• Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται 

με: 

α) Πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001/2000 ή νεότερο, του διαγωνιζόμενου, με αναφορά στο 

πεδίο εφαρμογής. 

Tο ανωτέρω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, 

διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ) ή από φορέα 

διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση και μάλιστα, μέλος της 

αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (Μ.L.A.) αυτής. 

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: 

Η υπηρεσία δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 
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9. Κριτήριο ανάθεσης: 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (δηλαδή η 

χαμηλότερη τιμή) 
 

10.  Εγγύηση συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται 

στο ποσό των 3.691,20€  τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών. 

11. Παραλαβή Προσφορών: 

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/05/2019 και ώρα 23:59. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 

άνω συστήματος, από την 23/04/2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ, και ώρα 15:00 έως την 08/05/2019 ημέρα 

ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 23:59. 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

23/04/2019 
23/04/2019 και ώρα 

15:00 

08/05/2019 και ώρα 

23:59 

 

12. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 14/05/2019 και ώρα 11:00π.μ. 

 

13. Χρόνος ισχύος των Προσφορών: 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

 

15. Χρηματοδότηση: 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ. Η δαπάνη για την εν 

λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε.: 02.20.6262.04 & 02.30.6261.14 σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα αλλά και αντίστοιχους κωδικούς στο 

οικονομικό έτος 2020. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί σχετική πίστωση σε βάρος των 

ΚΑΕ 02.20.6262.04 & 02.30.6261.14 του προϋπολογισμού με την υπ’ αριθ. 486/12-04-2019 και 487/12-

04-2019 αντίστοιχα, αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης της Οικονομικής 

Υπηρεσίας, με αριθμό ΑΔΑ: ΨΒ5ΨΩΕΝ-2ΞΖ και 9ΞΦΟΩΕΝ-ΥΦΓ, επί της οποίας υπάρχει βεβαίωση 

του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο 

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. 
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16. Προδικαστικές Προσφυγές: 

Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: 

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα. 

Τηλέφωνο: +302132141216 

E-mail:  aepp@aepp-procurement.gr 

Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου IV 

(άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’ αριθμ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) (ΦΕΚ 64/04-05-

2017/τεύχος Α’) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)» 

 

Ο Δήμαρχος 

 

 

Αθανάσιος Νασιακόπουλος 

 

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr/
ΑΔΑ: Ψ9ΟΓΩΕΝ-25Σ
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