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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α2 – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΔΑ:ΨΞ1Υ46ΜΠ3Ζ-ΡΣΧ
Αθήνα,   05/09/2022
Αριθ. Πρωτ.Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1086203 
ΕΞ 2022

Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Αθανασοπούλου
Τηλέφωνο : 213-2113137
E-Mail : aadeprocurement  @  aade  .  gr  
Url : www.aade.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(με αριθ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1086087 ΕΞ 2022/05-09-2022)

Αριθμός προκήρυξης: 2022/S 177-500457       

Ηλεκτρονικού  Ανοικτού  Διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  Σύμβασης  προμήθειας  συσκευών  προκατεργασίας
δειγμάτων,  επεξεργασίας  νερού  και  αναβάθμιση  εξοπλισμού  (υποέργο  7)  της  Πράξης  «Παρακολούθηση  της
ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της Χώρας (προσδιορισμός ουσιών προτεραιότητας και ειδικών ρύπων)».
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)
Επισπεύδουσα Υπηρεσία Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών, 
Τμήμα Α2-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχυδρομική διεύθυνση Ερμού 23-25, 6ο Όροφος
Πόλη Αθήνα
Ταχυδρομικός Κωδικός 105 63
Χώρα Ελλάδα
Κωδικός ΝUTS EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών 
Τηλέφωνο 213-2113137
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο aadeprocurement  @  aade  .  gr  
Αρμόδιος για πληροφορίες Γ. Αθανασοπούλου
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www  .  aade  .  gr  
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) www.aade.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, με ΑΦΜ 997073525, αποτελεί
Κεντρική Κυβερνητική Αρχή (Κ.Κ.Α.), κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 του Ν.4412/2016 και ανήκει
στον υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ  (Προκήρυξη Σύμβασης),
Τμήμα Ι, παρ. 1.5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296):  «ε) Οικονομικές και
Δημοσιονομικές Υποθέσεις».
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Στοιχεία Επικοινωνίας 
α)      Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω

της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
β) Κάθε  είδους  επικοινωνία  και  ανταλλαγή  πληροφοριών  πραγματοποιείται  μέσω  του  ΕΣΗΔΗΣ  Προμήθειες  και

Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση και τη διεύθυνση: www.aade.gr,
καθώς και με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 2.1.3 της παρούσας διαδικασίας.

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.

Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη
σχετική  ηλεκτρονική  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στην  πλατφόρμα  του  ΕΣΗΔΗΣ,  η  οποία  είναι
προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  Πύλης  (www.promitheus.gov.gr).  Αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή
από  εκείνους  που  διαθέτουν  σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν  χορηγηθεί  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό
πρόσβασης)  και  απαραίτητα  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων  είναι  ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται  με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Τίτλος σύμβασης
Προμήθεια  συσκευών προκατεργασίας δειγμάτων, επεξεργασίας νερού και αναβάθμιση εξοπλισμού (υποέργο 7)
της  Πράξης  «Παρακολούθηση  της  ποιότητας  των  επιφανειακών  υδάτων  της  Χώρας  (προσδιορισμός  ουσιών
προτεραιότητας και ειδικών ρύπων)»

Είδος της σύμβασης
Σύμβαση προμήθειας αγαθών.

Φυσικό αντικείμενο : 
• Είδος  1:  Δύο (2)  συσκευές  αυτόματης κατεργασίας  δειγμάτων με  τεχνική εκχύλισης  στερεάς φάσης
(SPE), CPV 38424000-3 «Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου»: 111.104,00 €. 
• Είδος 5: Μία (1) συσκευή χώνευσης δειγμάτων με μικροκύματα για την Α΄ Χ.Υ. Αθηνών, CPV 38424000-
3 «Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου»: 44.640,00 €.
• Είδος  6:  Μία  (1)  συσκευή  χώνευσης  δειγμάτων  με  μικροκύματα  για  την  Χ.Υ.  Ηπείρου-Δυτικής
Μακεδονίας, CPV 38424000-3 «Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου»: 36.575,04 €.
• Είδος 12: Δύο (2) συσκευές παραγωγής υπερκαθαρού νερού, CPV 42912100-3 «Μηχανές και συσκευές
διήθησης υγρών»: 11.780,00 €.

Τόπος παράδοσης
Ο τόπος παράδοσης των  υλικών  και  της  παροχής υπηρεσιών  είναι  κατά περίπτωση η  Α’  Χημική  Υπηρεσία
Αθηνών,  Διεύθυνση:  Αν.  Τσόχα  16-Αθήνα  (Υπεύθυνοι  επικοινωνίας:  Δ.  Τσίπη,  Ι.  Γαρδίκης   Τηλέφωνα:
2106479345,  2106479237  email:  a_athens.gcsl@aade.gr,  i.gardikis@aade.gr)  ή  και  η  Χημική  Υπηρεσία
Ηπείρου & Δυτ. Μακεδονίας Διεύθυνση: Δόμπολη 30 Ιωάννινα (Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Σ. Στάθη, Γ. Βαγενάς,
Τηλέφωνα 2651369103, 2651369104 email epirus.gcsl@aade.gr, g.vagenas@aade.gr).

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται  στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) :

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου
42912100-3 Μηχανές και συσκευές διήθησης υγρών
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Εκτιμώμενη αξία 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  164.596,00 € (εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων
ευρώ ενενήντα εννέα ευρώ και τεσσάρων λεπτών) πλέον ΦΠΑ 24 % ύψους 39.503,04 συνολικά 204.099,04€ 

ΤΜΗΜΑ/ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ 
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

1 2 89.600,00 21.504,00 111.104,00
5 1 36.000,00 8.640,00 44.640,00
6 1 29.496,00 7.079,04 36.575,04

12 2 9.500,00 2.280,00 11.780,00
ΣΥΝΟΛΟ 6 164.596,00 39.503,04 209.099,04

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η  παρούσα  σύμβαση  υποδιαιρείται  σε  τμήματα.  Ο  υποψήφιος  δύναται  να  υποβάλλει  προσφορά  για  ένα  ή
περισσότερα είδη/τμήματα για ολόκληρη την ποσότητα που απαιτείται. 

Προσαύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου- Δικαίωμα προαίρεσης (παράτασης σύμβασης)1

Ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  μπορεί  να  παρατείνεται  σύμφωνα  με  τα  αναλυτικώς  αναφερόμενα  στην
παράγραφο 6.1 της διακήρυξης δυνάμει των άρθρων 132 παρ. 1, 206 παρ. 1 και 2 του 4412/2016.

Εκτιμώμενη αξία δικαιώματος προαίρεσης - παράτασης
Δεν προβλέπεται.

Κριτήριο ανάθεσης
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής.

Διάρκεια σύμβασης
Η  διάρκεια  της  σύμβασης:  συνολικός  χρόνος  παράδοσης  και  εγκατάστασης  (συμπεριλαμβανομένης  της
εκπαίδευσης):  Τρεις (3) μήνες από την επόμενη της ημέρα της ανάρτησης της υπογραφείσας σύμβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ.

Εναλλακτικές προσφορές
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Όροι όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.  
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία 
Η εκτέλεση της προμήθειας δεν προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. 
Είδος του διαγωνισμού 
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), άνω των ορίων. 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης. 

1  Άρθρα 53 παρ 2 εδ. ε , 132 παρ. 1 και 206 παρ.1 και 2 του ν. 4412/2016.
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη
προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή ή  προηγμένη ηλεκτρονική  υπογραφή που υποστηρίζεται  από  εγκεκριμένο
πιστοποιητικό,  το  οποίο  χορηγήθηκε  από  έναν  εγκεκριμένο  πάροχο  υπηρεσιών  πιστοποίησης,  ο  οποίος
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο  Κανονισμό  (ΕΕ)  910/2014 και  τις  διατάξεις  της  Υ.Α.  56902/215 “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»  (ΦΕΚ  Β
1924/02.06.2017)  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή  πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Γλώσσες στις οποίες μπορούν υποβληθούν οι προσφορές
Ελληνικά

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19/10/2022 και ώρα 14:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  την  
26/10/2022, ημέρα  και ώρα 11:00.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜ/ΝΙΑ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜ/ΝIA ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.g  r     του 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

 15/09/2022
ημέρα 

Ώρα 15:00

19/10/2022
ημέρα 

Ώρα 14:00

   26/10/2022
ημέρα 

Ώρα 11:00

Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς φορείς  για  διάστημα δώδεκα (12)
μηνών  από  την  επόμενη  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  του  διαγωνισμού,  ήτοι  μέχρι
18/10/2023.

Δικαίωμα συμμετοχής
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.

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
ίσο με το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι ποσού 

ΤΜΗΜΑ/ ΕΙΔΟΣ 1 5 6 12 ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
2%

1.792,00 720,00 589,92 190,00 3.291,92
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Χρηματοδότηση

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 7 της Πράξης : «Παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών
υδάτων  της  Χώρας  (προσδιορισμός  ουσιών  προτεραιότητας  και  ειδικών  ρύπων»)  η  οποία  έχει  ενταχθεί  στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την
αριθ. 138868/15-12-2017 (ΑΔΑ: 67ΩΞ465ΧΙ8-Σ6Α) Απόφαση ένταξης στο ΠΔΕ στη ΣΑΕ-241/1, την Απόφαση
Ένταξης  υπ’  αριθ.  7330/16.06.2017  (ΑΔΑ:  6Π3Α465ΧΙ8-9ΘΙ),  την  αρ.  οικ.  13007/05-12-2017  (ΑΔΑ:
6Β7Π465ΧΙ8-4ΝΗ)   Απόφαση  1η  τροποποίηση  αυτής,  την  αριθ.  4504/06-06-2018 (ΑΔΑ:  Ω5Η2465ΧΙ8-ΛΑ3)
Απόφαση 2η Τροποποίηση της Πράξης και την  υπ’ αρ. 4532/20-05-2019 Απόφαση 3ης τροποποίησης της ίδιας
πράξης (ΑΔΑ: 6ΤΕΗ465Χ18-2ΨΓ) και έχει λάβει κωδικό MIS 50014602. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και από εθνικούς πόρους
μέσω του ΠΔΕ Συλλογική Απόφαση Ένταξης ΣΑΕ-241/1, αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΑΕ24110000).

Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του
εξοπλισμού.
Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων  παραστατικών  και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή, επίσης σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία.

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233, Κτίριο Κεράνης
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία (-ες) για την υποβολή προσφορών:
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. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση
αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής ως άνω.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΤΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΤΟ

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΤΟ
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ

ΑΡΧΗΣ
 09/09/2022 15/09/2022    15/09/2022 15/09/2022  15/09/2022   15/09/2022
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΣΟΔΩΝ

ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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