
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

«Προκηρύσσεται ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (διεξαγωγή μέσω ΕΣΗΔΗΣ), κάτω των  
ορίων, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών αρμοδιότητας του Ειδικού Φορέα 1047.201.1400200 -
Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας-, για το οικονομικό  έτος 2022, με διακριτό όρο την 
άσκηση δικαιώματος προαίρεσης(παράταση/ανανέωση) της σύμβασης για το οικονομικό έτος  
2023».  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Ε.Φ. 1047-

201-140020) 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Ελευθερίου Βενιζέλου 158 & Πεσόντων Αστυνομικών 

 
ΠΟΛΗ: Νέα Ιωνία-Βόλος, Μαγνησία 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 38 446   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24210-76924,76947/Γραφείο Μερικής Διαχείρισης 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ: 213-1527776 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ:  admagnisias.diax@astynomia.gr 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π.Ε./Α΄ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
(URL): 

www.astynomia.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής.  

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας, η οποία ως προς τη διάρθρωση του 
πλαισίου διοικητικής ταξινόμησης ανήκει στο Φορέα Κεντρικής Διοίκησης 1047 «Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη», 201 «Γενική Γραμματεία Δημοσίας Τάξεως», Ειδικός Φορέας 1400200 
«Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας». 

 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής είναι η Δημόσια Τάξη & Ασφάλεια. 

 
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 Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
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β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες πλην της προαναφερθείσας διεύθυνσης και στην 
ηλεκτρονική σελίδα: www.astynomia.gr . 
γ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές 
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr. 
 
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 από τους ενδιαφερόμενους, το 
αργότερο δέκα (10) 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 διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε πέραν 
της ως άνω τεθείσας προθεσμίας, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο Portable Document Format (pdf) που τα 
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Τα εν λόγω αιτήματα, εφόσον έχουν 
υποβληθεί εγκαίρως και προσηκόντως, θα απαντώνται, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη 
λήξη της προθεσμίας, που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. 
 
Αντικείμενο Σύμβασης. 
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των Αστυνομικών Υπηρεσιών της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, που στερούνται προσωπικού καθαριότητας με σχέσεις εργασίας 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και συγκεκριμένα των συστεγαζόμενων Υπηρεσιών του Αστυνομικού 
Μεγάρου της Δ.Α. Μαγνησία, ήτοι, Επιτελείο, Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βόλου, Αστυνομικό Τμήμα 
Βόλου και Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών,  Τμήμα Τροχαίας Βόλου, καθώς και των υφιστάμενων 
υπηρεσιών αυτής, ήτοι Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Μαγνησίας, Αστυνομικό Τμήμα 
Βορείου Πηλίου, Αστυνομικό Τμήμα Νοτίου Πηλίου, Αστυνομικό Τμήμα Ρήγα Φεραίου, Αστυνομικό 
Τμήμα Αλμυρού, Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου και Αστυνομικό Τμήμα Σκοπέλου των ομώνυμων νήσων, 
για το οικονομικό έτος 2022. 
 
Εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, αναφορά της δυνατότητας για τους οικονομικούς 
φορείς να υποβάλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα: 
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και επί του συνόλου των εγκαταστάσεων. Προσφορά για την παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας που θα αφορά μέρος των εγκαταστάσεων εκάστου υποέργου, θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV. 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους Κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV):90910000-9 «Υπηρεσίες Καθαρισμού». 

Χρονική διάρκεια σύμβασης. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και συγκεκριμένα από 01-
01-2022 έως και 31-12-2022. 

Εκτιμώμενη αξία (αρχική σύμβαση 12 μηνών). 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης(αρχική σύμβαση από 01-01-2022 έως 31-12-2022) ανέρχεται 
στο ποσό των εξήντα ενός χιλιάδων ευρώ (61.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%(προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α. 49.193,54€/πλέον Φ.Π.Α. 11.806,45€). 
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Προσαύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου/Δικαίωμα προαίρεσης(παράταση-
ανανέωση) σύμβασης. 
Στη διακήρυξη ορίζεται ρητά ως διακριτός όρος, η άσκηση δικαιώματος 
προαίρεσης(παράταση/ανανέωση) της χρονικής διάρκειας της συναφθείσας σύμβασης,  με μονομερή 
δήλωση(απόφαση) που ασκείται από πλευράς της αναθέτουσας αρχής, πριν από τη λήξη της 
σύμβασης, δεσμεύοντας τον αντισυμβαλλόμενο στην παροχή ομοειδών υπηρεσιών,  έως δώδεκα(12) 
επιπλέον μήνες (παράταση ενός έτους), με έναρξη την επόμενη της ημερομηνίας λήξης της, που θα 
αφορά σε παροχή υπηρεσιών όμοιων, υπό τους ίδιους όρους και της ίδιας εκτιμώμενης αξίας, με της 
υπό ανάθεση σύμβασης1. Το φυσικό αντικείμενο της κατ’ αυτόν τον τρόπο τροποποιημένης αρχικής 
σύμβασης (άσκηση δικαιώματος προαίρεσης), θα αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις 
κτιριακές εγκαταστάσεις Υπηρεσιών αρμοδιότητας του Ειδικού Φορέα 1047.201.1400200 -Διεύθυνση 
Αστυνομίας Μαγνησίας-, διάρκειας έως δώδεκα (12) επιπλέον μήνες(έτος 2023), και με τους ίδιους 
όρους και εκτιμώμενης αξίας της αρχικής σύμβασης (ίδιο μηναίο τίμημα). Το χρονικό σημείο κατά το 
οποίο δύναται να ασκηθεί το εν λόγω δικαίωμα(ενεργοποίηση δικαιώματος), ορίζεται εντός δεύτερου 
δεκαημέρου μηνός Δεκεμβρίου 2021. 

Εκτιμώμενη αξία δικαιώματος προαίρεσης(παράταση-ανανέωση) σύμβασης. 
Η εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης-παράτασης της διάρκειας της σύμβασης έως επιπλέον 
ένα (1) έτος (από 01-01-2023 έως 31-12-2023), κατόπιν και της επακόλουθης προσαύξησης της 
συνολικής ποσότητας των δημοπρατούμενων υπηρεσιών,  ανέρχεται στο ποσό των εξήντα ενός χιλιάδων 
ευρώ (61.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%(προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α. 
49.193,54€/πλέον Φ.Π.Α. 11.806,45€). 

Συνολική αξία σύμβασης. 
Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) 
ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (122.000,00€), συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%(προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α. 98.387,00€/πλέον Φ.Π.Α. 23.612,88€). 

Κριτήριο ανάθεσης.  
Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής(χαμηλότερη τιμή). 

Εναλλακτικές προσφορές.  
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
  
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.  
 
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.  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 
να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι στον κλάδο 
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.  
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. 

                                                           
1 Άρθρα 53 παρ 2 εδ. ε, και 132 παρ. 1 περίπτωση α) του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.   
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Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 
στο οικείο Επαγγελματικό Μητρώο, εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η εγγραφή τους για 
την υπό ανάθεση υπηρεσία, με εγγεγραμμένη δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου της παρούσας.2  
 
Είδος του διαγωνισμού.  
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), κάτω 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. Ο Α/Α Συστήματος(ΕΣΗΔΗΣ) του 
Διαγωνισμού είναι ο 110071. 
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 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που 
διευκολύνουν τη χρήση διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 
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)» (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. 

Γλώσσα. 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Προθεσμία παραλαβής προσφορών & διενέργεια διαγωνισμού. 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 26/05/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
12:00. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι η 26/04/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
12:00. 

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 27/05/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00. 

Χρόνος ισχύος των προσφορών. 
Χρόνος ισχύος των προσφορών είναι οι εκατόν ογδόντα ημερών (180) από την ημερομηνία 
αποσφράγισης των προσφορών. 

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 Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις, 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 
σε ποσό ίσο με το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης άνευ Φ.Π.Α., μη 
συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης (παράτασης) της σύμβασης. 

                                                           
2 Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016.   
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Χρηματοδότηση της σύμβασης. 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προϋπολογισμού Εξόδων του Ειδικού Φορέα 
1047-201-1400200 «Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας», από τον ΑΛΕ 2420204001 «Έξοδα 
υπηρεσιών καθαριότητας», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 5513/21/623015 από 27-03-
2021 Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης, για τα οικονομικά έτη 2022-
2023, του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, με ΑΔΑ:6ΜΜΤ46ΜΤΛΒ-ΨΚΔ 
και ΑΔΑΜ Έγκρισης:21REQ008346678. 

Τρόπος πληρωμής. 
Η πληρωμή του αναδόχου για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά, στο τέλος 
κάθε δεδουλευμένου ημερολογιακού μήνα με την τιμολόγηση αυτών, απολογιστικά, μετά τη διενέργεια 
της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αυτών (υπηρεσιών) από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής της αναθέτουσας αρχής, που θα συσταθεί για αυτό το σκοπό, από τη Διεύθυνση Ελέγχου 
Εκκαθάρισης & Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού 
Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με την παράγραφο 6 της 
υποπαραγράφου Ζ5 του ν.4152/2013 και αφού υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά της δαπάνης, μετά 
την οριστική παραλαβή του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προσκόμιση συμπληρωμένου 
τιμολογίου, κανονικά θεωρημένο και με την ένδειξη «ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ». Η πληρωμή του τιμολογίου θα 
πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής 
των υπό προμήθεια ειδών(παράγραφος Ζ του Ν. 4152/2013). 

Προδικαστικές προσφυγές. 
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 Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής 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 με τηλεομοιοτυπία (άρθρο 361 παρ. 1 περ. 
α΄ ν. 4412/2016) ή 

β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας (άρθρο 361 παρ. 1 περ. β΄ ν. 
4412/2016), άλλως 

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερομένου 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 
 
 

                                                                                           

                                                                                       Ο Διευθυντής 
            Μιλτιάδης Ιωαν. ΑΛΕΞΑΚΗΣ 
               Αστυνομικός Διευθυντής 
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