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Προκήρυξη σύμβασης 

Υπηρεσίες 

Νομική βάση: 

Οδηγία 2014/24/ΕΕ 

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή 

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 

Επίσημη επωνυμία: Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας κρήτης 

Ταχ. διεύθυνση: Λασσαίας 1Α 

Πόλη: Ηράκλειο 

Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα / Elláda 

Ταχ. κωδικός: 71305 

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dte@crete.gov.gr 

Τηλέφωνο: +30 2813412500 

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: 

Γενική διεύθυνση: www.crete.gov.gr 

I.3) Επικοινωνία 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 

διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση 

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση 

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής 

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης 

I.5) Κύρια δραστηριότητα 

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 

Τμήμα II: Αντικείμενο 

II.1) Εύρος της σύμβασης 

II.1.1) Τίτλος: 

«ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο. 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 

ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ» 

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV 

III 71320000-7  

 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών  

Είδος σύμβασης 

Υπηρεσίες 

III.1.1) Σύντομη περιγραφή: 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η επικαιροποίηση των οριστικών μελετών του έργου «Παράκαμψη Τυμπακίου» και 

η εκπόνηση όσων μελετών υπολείπονται για την ωρίμανση του έργου προς δημοπράτηση. 

Στην μελέτη της Παράκαμψης του Τυμπακίου περιλαμβάνεται και η βελτίωση της Ε.Ο. 97 στην περιοχή νότια του 

οικισμού Βώρων (παράκαμψη «Βωριανό Χάνι). Η Ε.Ο 97 «Ηράκλειο – Αγ. Γαλήνη» στην περιοχή Τυμπακίου - 

Βώρων αποτελεί τμήμα του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ). 

III.1.2) Εκτιμώμενη συνολική αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 919 974.45 EUR 

mailto:dte@crete.gov.gr
http://www.crete.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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III.1.3) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι 

III.2) Περιγραφή 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL43 Κρήτη / Kriti 

Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο / Irakleio 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

1. 143.463,99 € για μελέτη κατηγορίας 10-Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 

2. 93.668,40 € για μελέτη κατηγορίας 16- Τοπογραφικές Μελέτες 

3. 101.680,63 € για μελέτη κατηγορίας 8-Στατικές μελέτες 

4. 150.250,89 € για μελέτη κατηγορίας 13-Μελέτες Υδραυλικών Έργων 

5. 27.765,36 € για μελέτη κατηγορίας 9-Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες 

6. 38.989,58 € για μελέτη κατηγορίας 27-Περιβαλλοντικές Μελέτες 

7. 16.704,49 € για μελέτη κατηγορίας 20-Γεωλογικές Μελέτες και Έρευνες 

8. 163.908,20 € για μελέτη κατηγορίας 21-Γεωτεχνικές Εργασίες 

9. 37.875,60 € για μελέτη κατηγορίας 25-Φυτοτεχνικές Μελέτες 

10. 9.073,33 € για μελέτη κατηγορίας ΣΑΥ-ΦΑΥ 

11. 16.597,31 € για μελέτη κατηγορίας ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

και 119.996,67 € για απρόβλεπτες δαπάνες. 

Επίσης προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) 9.199,74 € σύμφωνα με το άρθρο 15 Α της παρούσας (ο όρος 

τίθεται σε διακηρύξεις που θα δημοσιευτούν μετά την 1/9/2021) 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω 

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Τεχνική Προσφορά. Αξιολογείται η τεχνική έκθεση (Υποκριτήριο 

Κ1=50%), η μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης (Υποκριτήριο Κ2=20%) και η αποτελεσματικότητα 

της ομάδας μελέτης (Υποκριτήριο Κ3=30%) / Στάθμιση: 80 

Κριτήριο κόστους - Όνομα: Οικονομική Προσφορά / Στάθμιση: 20 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 919 974.45 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 24 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι 

Περιγραφή παρατάσεων: 

Άρθρο 147 του ν. 4412/2016 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

ναι 

Ταυτότητα του έργου: 

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5136096 και η 

σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΕΠ0021 Κ.Α. 2021ΕΠ00210089 
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II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής 

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 

εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων: 

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 

εγκατάστασής τους. 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα 

Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές 

προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019, ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 

(ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της 

παρούσας . 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής: 

Κάθε προσφέρων που πληροί τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παρ. 19.1 της παρούσας, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης σε ισχύ, η οποία θα ανέρχεται 

τουλάχιστον στο ποσό των 500.000,00 € ανά αξίωση και 750.000,00 € αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική 

περίοδο. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 

μέλη της ένωσης ή από ένα τουλάχιστον μέλος αυτής ανά κατηγορία μελέτης. 

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής: 

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει: 

Α) Απαιτήσεις στελέχωσης 

Ανά κατηγορία μελέτης ως εξής: 

Α/Α Κατηγορία μελέτης Στελέχωση 

1 Για την κατηγορία Μελετών 10 

Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων Ελάχιστη Στελέχωση δυναμικού τριών (3) μονάδων και να περιλαμβάνει 

τουλάχιστον έναν (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας 

2 Για την κατηγορία Μελετών 16 

Τοπογραφικές Μελέτες Ελάχιστη Στελέχωση δυναμικού δύο (2) μονάδων και να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν 

(1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας 

3 Για την κατηγορία Μελετών 8 

Στατικές Μελέτες Ελάχιστη Στελέχωση δυναμικού επτά (7) μονάδων και να περιλαμβάνει τουλάχιστον 

- έναν (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας και 

- έναν (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας 

4 Για την κατηγορία Μελετών 13 

Μελέτες Υδραυλικών Έργων Ελάχιστη Στελέχωση δυναμικού τριών (3) μονάδων και να περιλαμβάνει 

τουλάχιστον έναν (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας 

5 Για την κατηγορία Μελετών 9 

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Ελάχιστη Στελέχωση δυναμικού τριών (3) μονάδων και να περιλαμβάνει 

τουλάχιστον έναν (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας 

6 Για την κατηγορία Μελετών 20 

Γεωλογικές Μελέτες Ελάχιστη Στελέχωση δυναμικού μίας (1) μονάδας και να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν (1) 

μελετητή 4ετούς εμπειρίας 

7 Για την κατηγορία Μελετών 21 

Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες Ελάχιστη Στελέχωση δυναμικού τριών (3) μονάδων και να περιλαμβάνει 

τουλάχιστον έναν (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας 
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8 Για την κατηγορία Μελετών 25 

Φυτοτεχνικές Μελέτες Ελάχιστη Στελέχωση δυναμικού τριών (3) μονάδων και να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν 

(1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας 

9 Για την κατηγορία Μελετών 27 

Περιβαλλοντικές Μελέτες Ελάχιστη Στελέχωση δυναμικού μίας (1) μονάδας και να περιλαμβάνει τουλάχιστον 

έναν (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας 

Β) Απαιτήσεις εμπειρίας 

Κάθε προσφέρων, ανά κατηγορία μελέτης, πρέπει να διαθέτει την ακόλουθη εμπειρία: 

• στην κατηγορία 10 να έχει εκπονήσει: 

- δύο οριστικές μελέτες υπεραστικής οδού κατηγορίας ΑΙΙΙ και άνω (κατά ΟΜΟΕ), μήκους τουλάχιστον 2 km 

έκαστη. 

- δύο οριστικές μελέτες ισόπεδων κόμβων (ανώτερη κατηγορία διασταυρούμενης οδού κατηγορίας ΑΙΙΙ και άνω, 

κατά ΟΜΟΕ). 

- μία μελέτη σήμανσης – ασφάλισης οδού κατηγορίας ΑΙΙΙ και άνω, κατά ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, μήκους τουλάχιστον 1 km. 

• στην κατηγορία 16 να έχει εκπονήσει: 

- Μία μελέτη Σύνταξης Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων Αναλογισμού για οδό μήκους τουλάχιστον 1 

km. 

• στην κατηγορία 21 να έχει εκπονήσει: 

- μία γεωτεχνική μελέτη για αντιστήριξη πρανούς επιχώματος για οδό κατηγορίας ΑΙΙΙ (κατά ΟΜΟΕ) 

- μία γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης οδοστρώματος για οδό κατηγορίας ΑΙΙΙ (κατά ΟΜΟΕ) 

 

- μία γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης τεχνικού για οδό κατηγορίας ΑΙΙΙ (κατά ΟΜΟΕ) 

• στην κατηγορία 13 να έχει εκπονήσει: 

- μία οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης οδού μήκους τουλάχιστον 2 km. 

- μία μελέτη υδραυλικού ελέγχου ρέματος με λεκάνη απορροής τουλάχιστον 10km2 

- μία υδρολογική μελέτη ρέματος με λεκάνη απορροής τουλάχιστον 10km2 

• στην κατηγορία 09 να έχει εκπονήσει: 

- μία οριστική μελέτη ηλεκτροφωτισμού κόμβου. 

Οι παραπάνω μελέτες θα πρέπει να έχουν εκπονηθεί με συμβάσεις του διαγωνιζομένου ή των μελών της 

ένωσης οικονομικών φορέων με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 50% και να έχουν εγκριθεί την τελευταία 

12ετία (από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών της παρούσας). Το χρονικό διάσημα της δωδεκαετίας, 

για το οποίο θα ληφθούν υπόψη στοιχεία παρόμοιων παραδόσεων ως άνω, κρίνεται απαραίτητο για τη 

διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. αii του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2020. 

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων: 

Κάθε προσφέρων, ανά κατηγορία μελέτης, πρέπει να διαθέτει την ακόλουθη εμπειρία: 

• στην κατηγορία 10 να έχει εκπονήσει: 

- δύο οριστικές μελέτες υπεραστικής οδού κατηγορίας ΑΙΙΙ και άνω (κατά ΟΜΟΕ), μήκους τουλάχιστον 2 km 

έκαστη. 

- δύο οριστικές μελέτες ισόπεδων κόμβων (ανώτερη κατηγορία διασταυρούμενης οδού κατηγορίας ΑΙΙΙ και άνω, 

κατά ΟΜΟΕ). 

- μία μελέτη σήμανσης – ασφάλισης οδού κατηγορίας ΑΙΙΙ και άνω, κατά ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, μήκους τουλάχιστον 1 km. 

• στην κατηγορία 16 να έχει εκπονήσει: 

- Μία μελέτη Σύνταξης Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων Αναλογισμού για οδό μήκους τουλάχιστον 1 

km. 

• στην κατηγορία 21 να έχει εκπονήσει: 

- μία γεωτεχνική μελέτη για αντιστήριξη πρανούς επιχώματος για οδό κατηγορίας ΑΙΙΙ (κατά ΟΜΟΕ) 

- μία γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης οδοστρώματος για οδό κατηγορίας ΑΙΙΙ (κατά ΟΜΟΕ) 

- μία γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης τεχνικού για οδό κατηγορίας ΑΙΙΙ (κατά ΟΜΟΕ) 

• στην κατηγορία 13 να έχει εκπονήσει: 

- μία οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης οδού μήκους τουλάχιστον 2 km. 

- μία μελέτη υδραυλικού ελέγχου ρέματος με λεκάνη απορροής τουλάχιστον 10km2 

- μία υδρολογική μελέτη ρέματος με λεκάνη απορροής τουλάχιστον 10km2 

• στην κατηγορία 09 να έχει εκπονήσει: 

- μία οριστική μελέτη ηλεκτροφωτισμού κόμβου. 
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Οι παραπάνω μελέτες θα πρέπει να έχουν εκπονηθεί με συμβάσεις του διαγωνιζομένου ή των μελών της 

ένωσης οικονομικών φορέων με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 50% και να έχουν εγκριθεί την τελευταία 

12ετία (από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών της παρούσας). Το χρονικό διάσημα της δωδεκαετίας, 

για το οποίο θα ληφθούν υπόψη στοιχεία παρόμοιων παραδόσεων ως άνω, κρίνεται απαραίτητο για τη 

διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. αii του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2020. 

Τμήμα 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.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA) 
 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι 

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής 

Ημερομηνία: 16/01/2023 

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.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 

Ημερομηνία: 19/01/2023 

Τοπική ώρα: 10:00 

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες 

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις 

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι 

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: 

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής 

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 

Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Ή ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών 

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και 

έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 

παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 

δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, 

κατά 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 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. 
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Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 

παράλειψης . 

Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου 

διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, 

επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της Κ.Υ.Α. – ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα. 

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 07-12-2022 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
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