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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
(σύμφωνα με το Μέρος Γ' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16)

ΤΜΗΜΑ I :
I.1)

I.2)
I.3)

I.4)
I.5)

Αναθέτουσα αρχή(υπηρεσία από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες)

Επωνυμία και διευθύνσεις
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (Π.Δ.Ε.)/ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.)
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη αρ. 1 - Τ.Κ. 262 22 - Πάτρα ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: +30 2613620229
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: : i.kalantzopoulou@pde.gov.gr
Φαξ: +30 2610329452
Κωδικός NUTS: EL632
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.pde.gov.gr
Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση
στηδιεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση.
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση:www.promitheus.gov.gr
Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
Κύρια δραστηριότητα
Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας

ΤΜΗΜΑ II :

Αντικείμενο

II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1) Τίτλος :
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΔΙΜΗΚΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ»
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV :45246410-0 (Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων)
II.1.3) Είδος σύμβασης : Έργα
II.1.4) Σύντομη περιγραφή :
Στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής γίνεται αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης.
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Εκτιμώμενη συνολική αξία :
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 640.122,11EUR
Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα :
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
Περιγραφή
Τίτλος:
Επιπλέον κωδικός(-οί)CPV
?? από ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ??
Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: EL631 (Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Το έργο θα εκτελεστεί στη διώρυγα Δίμηκο στην Π.Ε. Αιτ/νίας.
II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Στασυμβατικά τεύχη γίνεται αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης.
II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)

II.2.10)
II.2.11)
II.2.12)
II.2.13)

II.2.14)

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 640.122,11EUR
Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες : ΟΚΤΩ (8)
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων :
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 (λ.χ. λόγω απροβλέπτων καταστάσεων ή καιρικών
συνθηκών κ.λ.π.)
Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης:όχι
Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης:όχι
Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση.

ΤΜΗΜΑ III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για τηνεγγραφή
σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος
εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία/-ιες έργου«ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ»
(σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης).
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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Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
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

ΤΜΗΜΑ IV : Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
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 :08/03/2021
Τοπική ώρα: 15 : 00
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
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 12/03/2021
Τοπική ώρα: 11 : 00
Τόπος:Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (Π.Δ.Ε.)/ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.)
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη αρ. 1 - Τ.Κ. 262 22 - Πάτρα ΕΛΛΑΔΑ
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμαςτουΕθνικού
Συστήματος
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),
μέσω
της
Διαδικτυακής
πύληςwww.promitheus.gov.grτουως άνω συστήματος.Επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση οι
νόμιμοι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων.

ΤΜΗΜΑ VI : Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
VI.2)
VI.3)

Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας
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κάτωτων ορίων, που αναρτήθηκε με το ενημερωτικό έγγραφο με αρ.πρωτ. 3005/3.6.2019 της Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ..
VI.4) Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: : ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)
Χώρα : Ελλάδα (GR)
Πόλη : Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη
Ταχ. Κωδικός:18233
Ταχ. Διεύθυνση:Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης (Κτίριο Κεράνης)
Τηλέφωνο:+30213 214 12 16
Φαξ : +30 213 214 12 29
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο(URL): http://www.aepp-procurement.gr
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:
Όπως ορίζει το άρθρο 4.3. «Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία» της Διακήρυξης.
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Διεύθυνση και άλλα στοιχεία όπως στο VI.4.1). της παρούσας

Εγκρίθηκε με τη με αρ. 75/2021 (ΑΔΑ: 6ΟΘΙ7Λ6-ΝΒ2)
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Δ.Ε.

Παν. Σακελλαρόπουλος

ΑΔΑ: ΨΥΞΙ7Λ6-ΔΡΘ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α

21PROC008146218 2021-02-16

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Γ
Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων (όπως
αναφέρεται στο άρθρο 63)
1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση
συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από
την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.
2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη,
πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Όταν δεν διατίθεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν πρόσβαση για τους λόγους που αναφέρονται στο τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφια
της παρ. 1 του άρθρου 67, υποδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα
σύμβασης.
3. Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.
4. Κατά περίπτωση, διευκρίνιση ότι η αναθέτουσα αρχή είναι ΚΑΑ ή ότι πρόκειται για άλλη μορφή από
κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.
5. Κωδικοί CPV" εάν η σύμβαση διαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.
6. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συμβάσεων έργων ή ο κωδικός
NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.
Στην περίπτωση που η σύμβαση διαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε
τμήμα.
7. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: φύση και έκταση των έργων, φύση και ποσότητα ή αξία των
προμηθειών, φύση και έκταση των υπηρεσιών. Εάν η σύμβαση διαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές
πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα. Κατά περίπτωση, περιγραφή τυχόν προαιρέσεων.
8. Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της σύμβασης ή των συμβάσεων όταν η σύμβαση διαιρείται σε
τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.
9. Αποδοχή ή απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών.
10. Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή παροχής προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών και, στο μέτρο του
δυνατού, η διάρκεια της σύμβασης.
α) Στην περίπτωση συμφωνίας-πλαίσιο, αναφορά στη σχεδιαζόμενη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο,
συνοδευόμενη, όπου ενδείκνυται, από τους λόγους για τους οποίους η διάρκεια υπερβαίνει τα τέσσερα έτη ∙
στο μέτρο του δυνατού, αναφορά της αξίας ή της τάξης μεγέθους και της συχνότητας των συμβάσεων που
πρόκειται να ανατεθούν, του αριθμού και, κατά περίπτωση, του προτεινόμενου μέγιστου αριθμού των
οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν.
β) Στην περίπτωση ενός δυναμικού συστήματος αγορών, αναφορά στη σχεδιαζόμενη διάρκεια του
συστήματος αυτού στο μέτρο του δυνατού αναφορά της αξίας ή της τάξης μεγέθους και της συχνότητας
των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν.
11. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στις οποίες περιλαμβάνονται:
α) όπου ενδείκνυται, διευκρίνιση αν πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε
προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεστεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων
εργασίας ∙
β) όπου ενδείκνυται, διευκρίνιση του κατά πόσον η παροχή της υπηρεσίας ανατίθεται αποκλειστικά, βάσει
διατάξεων νόμου ή διοικητικών πράξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία ∙ μνεία της
σχετικής διάταξης νόμου ή διοικητικής πράξης" γ) κατάλογος με σύντομη περιγραφή των κριτηρίων που
αφορούν την προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν τον
αποκλεισμό τους και των κριτηρίων επιλογής ∙ ελάχιστο επίπεδο ή ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων που
ενδεχομένως απαιτούνται" αναφορά των απαιτούμενων πληροφοριών (υπεύθυνες δηλώσεις, τεκμηρίωση).
12. Είδος διαδικασίας ανάθεσης ∙ όπου ενδείκνυται, αιτιολόγηση της προσφυγής στην επισπευσμένη
διαδικασία [στην περίπτωση των ανοικτών, των κλειστών διαδικασιών και των ανταγωνιστικών διαδικασιών
με διαπραγμάτευση).
13. Όπου ενδείκνυται, διευκρίνιση αν: α) πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο ∙
β) πρόκειται για ένα δυναμικό σύστημα αγορών
γ) πρόκειται για ηλεκτρονικό πλειστηριασμό (στην περίπτωση των ανοικτών, των κλειστών διαδικασιών ή
των ανταγωνιστικών διαδικασιών με διαπραγμάτευση).
14. Σε περίπτωση που η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, αναφορά της δυνατότητας υποβολής
προσφορών για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα ∙ αναφορά της πιθανότητας περιορισμού του αριθμού
των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα. Όταν η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε
τμήματα, εξήγηση των σχετικών λόγων, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε χωριστή έκθεση.
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15. Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας, ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού
διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, στην περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας περιορισμού του
αριθμού των υποψηφίων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά, να διαπραγματευτούν ή να
συμμετάσχουν στον διάλογο: να αναφέρονται ο ελάχιστος αριθμός και, κατά περίπτωση, ο μέγιστος
αριθμός υποψηφίων που προβλέπεται και τα αντικειμενικά κριτήρια επιλογής αυτών των υποψηφίων.
16. Σε περίπτωση ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης
καινοτομίας, να αναφέρεται κατά περίπτωση η χρησιμοποίηση διαδικασίας με διαδοχικές φάσεις,
προκειμένου να μειώνεται προοδευτικά ο αριθμός των προς συζήτηση λύσεων ή των προς διαπραγμάτευση
προσφορών.
17. Κατά περίπτωση, ειδικοί óροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης ή των συμβάσεων.
18. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την ανάθεση της σύμβασης ή των συμβάσεων. Εκτός από την
περίπτωση κατά την οποία η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προσδιορίζεται μόνο με
κριτήριο την τιμή, τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές
ή, στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, στο περιγραφικό έγγραφο.
19. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών (ανοικτή διαδικασία) ή των αιτήσεων συμμετοχής (κλειστές
διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, δυναμικά συστήματα αγορών, ανταγωνιστικοί
διάλογοι, συμπράξεις καινοτομίας).
20. Διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής.
21. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών:
α) χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του"
β) ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών
γ) πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση.
22. Η γλώσσα ή οι γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής.
23. Κατά περίπτωση, διευκρίνιση αν:
α) γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής ∙
β) θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές παραγγελίες ∙
γ) θα γίνει δεκτή η ηλεκτρονική τιμολόγηση ∙
δ) θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές πληρωμές.
24. Πληροφορίες σχετικά με το αν η σύμβαση σχετίζεται με έργο και/ή πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με
πόρους της Ένωσης.
25. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση,
διαμεσολάβησης. Ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή,
ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.
26. Ημερομηνία ή ημερομηνίες και αναφορά των στοιχείων προηγούμενων δημοσιεύσεων στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται τη σύμβαση ή τις συμβάσεις που δημοσιοποιείται με
την παρούσα.
27. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων δημοσίων συμβάσεων, δημοσιεύεται το εκτιμώμενο
χρονοδιάγραμμα της δημοσίευσης των επόμενων προκηρύξεων.
28. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.
29. Διευκρίνιση του αν η σύμβαση εμπίπτει ή όχι στη ΣΔΣ.
30. Οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες.

