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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       

       1Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ               

        Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»                        Αθήνα,  28/05/2021 

    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                Αρ. Πρωτ.: 7330 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                   

Πληροφορίες : Θ. Δημόπουλος - Αικ. Ζαδέλη      

Τηλέφωνο : 213 2061850 – 213 2061792   
FAX  : 213 2061778 

E-Mail  : prom@laiko.gr  
Website : www.laiko.gr 
 

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:268366-

2021:TEXT:EL:HTML 

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες φύλαξης 
2021/S 102-268366 

Προκήρυξη σύμβασης 
Υπηρεσίες 

Νομική βάση: 
Οδηγία 2014/24/ΕΕ 

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή 

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις 

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» 

Ταχ. διεύθυνση: Αγίου Θωμά 17 

Πόλη: Αθήνα 

Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon 
Ταχ. κωδικός: 115 27 

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Θεόδωρος Δημόπουλος 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@laiko.gr 

Τηλέφωνο: +30 2132061850 

Φαξ: +30 2132061778 

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:  
Γενική διεύθυνση: www.laiko.gr 

I.3)Επικοινωνία 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν 

πρόσβαση στη διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση 

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr 

I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής 

Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των 

περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων 

 



ΑΔΑ: 9ΝΣΓ4690Ω8-ΦΓΖ



Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»                                                                                                                               Σελίδα 2 από 6 

 

I.5)Κύρια δραστηριότητα 

Υγεία 

 

Τμήμα II: Αντικείμενο 

II.1)Εύρος της σύμβασης 
II.1.1)Τίτλος: 
Υπηρεσίες φύλαξης του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό». 

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV 

79713000 Υπηρεσίες φύλαξης 

II.1.3)Είδος σύμβασης 

Υπηρεσίες 

II.1.4)Σύντομη περιγραφή: 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου εταιρείας παροχής υπηρεσιών 

φύλαξης, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό». 

Η υπηρεσία φύλαξης κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79713000-5 (Υπηρεσίες φύλαξης). 

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 450 701.87 EUR 

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι 

II.2)Περιγραφή 

II.2.3)Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:  

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό». 
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης: 
Υπηρεσίες φύλαξης για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «Λαϊκό». 

Η υπηρεσία φύλαξης κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79713000-5: (Υπηρεσίες φύλαξης). 

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω 

Τιμή 

II.2.6)Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 450 701.87 EUR 

II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 
Διάρκεια σε μήνες: 12 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

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: όχι 

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:  
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Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Συναφής με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης θεωρείται η δραστηριοποίηση στον 

τομέα των υπηρεσιών φύλαξης. 

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 ή εμπορικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα 

μητρώα του οικείου επιμελητηρίου. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς αρκεί να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ή καταλόγους της χώρας τους. 

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να 

είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία 

στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι 

διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού (αρ. 75 ν. 

4412/2016). 

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς 
Απαιτείται να διαθέτουν/ παρέχουν: 

1) Τις τελευταίες τρεις (3) οικονομικές χρήσεις και συγκεκριμένα: 

α) κύκλο εργασιών από παροχή υπηρεσιών φύλαξης μεγαλύτερο από το διπλάσιο του 

ετήσιου προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) της παρούσης διακήρυξης και 

β) τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι κερδοφόρες. 

Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση αντιγράφου ή αποσπάσματος των 

ισολογισμών του αναδόχου (ή άλλων ανάλογων επίσημων λογιστικών στοιχείων όταν δεν 

υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης), συνοδευμένων από υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο 

εργασιών από παροχή υπηρεσιών φύλαξης. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί 

επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τις προς παροχή υπηρεσίες, κατά το χρονικό 
διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών (αποσπάσματα 

ηλεκτρονικών εντύπων), υποβάλει τους ισολογισμούς (έντυπα) εφόσον υπάρχουν ή τα 

σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν στο διάστημα αυτό. 

2)Πιστοληπτική ικανότητα, όχι μικρότερη του προϋπολογισμού του παρόντος διαγωνισμού: 

Αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαιώσεων Αναγνωρισμένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

για το ύψος των εγκεκριμένων πιστοδοτικών ορίων. 

3) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ύψους κατ’ ελάχιστο, ποσού 

ίσου με το μισό (50 %) του ετήσιου προϋπολογισμού της παρούσης διακήρυξης για το 

σύνολο των δραστηριοτήτων τους (κάλυψη ευθύνης του αναδόχου αλλά και των 

προστιθέντων του): Αποδεικνύεται προσκομίζοντας αντίγραφο του Συμβολαίου Αστικής 
Ευθύνης (σε ισχύ) από αναγνωρισμένη Ασφαλιστική Εταιρεία. 

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

Υποχρεωτικά επί ποινής απορρίψεως: 
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— Ειδική άδεια λειτουργίας επιχείρησης εν ισχύ, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του 

Ν. 4147/2013, 

— Άδεια Στολής εγκεκριμένης από Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας εν ισχύ, 

— Άδεια εργασίας προσωπικού Ασφαλείας εγκεκριμένη από Αστυνομική Διεύθυνση του 

νομού ή τη Διεύθυνση Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του αναφερόμενου προσωπικού, 
— Άδεια λειτουργίας ειδικού ραδιοδικτύου εγκεκριμένη από την Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή από τη Νομαρχία, Διεύθυνση Επικοινωνιών και 

Μεταφορών, 

— Σχέδιο οργάνωσης και δράσης που σκοπεύουν να εφαρμόσουν εάν αναλάβουν την 

εργασία. Θα πρέπει δηλαδή να αναφέρουν αναλυτικά και συγκεκριμένα τον τρόπο 

οργάνωσης και δράσης του προσωπικού που θα απασχολείται, αναλυτικά για κάθε ένα από 

τους χώρους κάλυψης και συνολικά σαν ομάδα, για την επίτευξη του ζητούμενου 

αποτελέσματος, 

— Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της εταιρείας και μέτρων που λαμβάνει αυτή προς 

εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών της, 
— Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητες, θεωρημένη από αρμόδια αρχή από την οποία 

να προκύπτει ότι την τελευταία τριετία διαθέτουν κατά μέσον όρο τουλάχιστον 50 άτομα με 

την ειδικότητα του φύλακα, 

— Βεβαιώσεις απόδειξης εμπειρίας στο συγκεκριμένο αντικείμενο ειδικά στο Δημόσιο αλλά 

και στον Ιδιωτικό τομέα και καλής συνεργασίας της τελευταίας τριετίας. Οι βεβαιώσεις θα 

πρέπει να έχουν εκδοθεί από την εντεταλμένη αρχή του Φορέα συνεργασίας, 

— Πελατολόγιο της τελευταίας τριετίας που θα επιβεβαιώνεται για κάθε διαγωνιζόμενο 

από την υποχρεωτική υποβολή των αντίστοιχων συμβάσεων, 

— Αποδεικτικό κατάθεσης ΑΠΔ, γραμμάτιο καταβολής εισφορών ΙΚΑ, κατάσταση 

προσωπικού επικυρωμένη από την Επιθεώρηση Εργασίας. Λαμβάνεται υπόψη για την 
αξιολόγηση το πλήθος των απασχολουμένων στην επιχείρηση προσωπικού ασφαλείας σε 

σύγκριση με το απαιτούμενο κατά τη διακήρυξη για τις υπό ανάθεση εργασίες, προσωπικό, 

— Ενυπόγραφα βιογραφικά σημειώματα του προσωπικού που πρόκειται να ασχοληθεί με 

την ασφάλεια (που θα περιέχουν στοιχεία για την προηγούμενη εμπειρία και τα καθήκοντα 

τους, τα ουσιαστικά και τυπικά τους προσόντα) και αντίγραφα τίτλων σπουδών – πτυχία, 

— Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, να προσέλθουν στο Νοσοκομείο (αποδεικνύεται από 

σχετική βεβαίωση), προκειμένου να λάβουν γνώση των συνθηκών εκτέλεσης των 

απαιτούμενων υπηρεσιών. Η βεβαίωση θα δοθεί από το Τμήμα Επιστασίας. 

 

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: 02/07/2021 

Τοπική ώρα: 17:00 
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 
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Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) 

IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 

Ημερομηνία: 08/07/2021 

Τοπική ώρα: 11:00 

Τόπος:  
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "ΛΑΪΚΟ". 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και η αποσφράγιση 

θα γίνει ηλεκτρονικά, την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται παραπάνω. 

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών: 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση το περιεχόμενο των προσφορών θα είναι διαθέσιμο 

online σε όλους τους συμμετέχοντες. 

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: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο «Κεράνης» 

Πόλη: Αθήνα 

Ταχ. κωδικός: 182 33 

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 

Τηλέφωνο: +30 2132141216 

Φαξ: +30 2132141229 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr 

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 

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 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 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. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 

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

παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, 
επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας 

το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το 

οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών Για το παραδεκτό της άσκησης της 

προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του 

Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 



ΑΔΑ: 9ΝΣΓ4690Ω8-ΦΓΖ



Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»                                                                                                                               Σελίδα 6 από 6 

 

1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. Η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή 

ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. Η 
άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 

του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση 

της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 

372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της 

σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 

διαφορετικά 

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών 
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο «Κεράνης» 

Πόλη: Αθήνα 

Ταχ. κωδικός: 182 33 

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 

Τηλέφωνο: +30 2132141216 

Φαξ: +30 2132141229 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr 

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 
25/05/2021 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΝΙΑΒΙΤΗ 
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