
 

1 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Νομός Φλώρινας 

Δήμος Φλώρινας 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 

Σπηλιάδου 15 - 53 100 Φλώρινα 

Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

  

 

 

 

 

 

Α.Π.  3780/31-05-2022 

 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ   

 

Τμήμα I : Αναθέτων Φορέας 
Ι.1 Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής: 

Αναθέτων Φορέας                :              ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                          
                                                                  ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 

Οδός                                               : Σπηλιάδου 14 

Ταχ.Κωδ. : 53100, Φλώρινα 

Τηλ. : 2385024010, 2385029517 

E-mail            : deyaflorina1@gmail.com, 
deyaflorina2@gmail.com 

Πληροφορίες : Λ. Κωτσοπούλου 

 

Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης 

II.1. Περιγραφή: 

Ο τίτλος της σύμβασης είναι: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής:  Φλώρινα (NUTS: EL533). 

II.2. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: 

Η Σύμβαση αφορά στην εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών, τοπογραφικές, υδραυλικές, γεωτεχνικές, 
στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές κ.α. μελέτες, για την ωρίμανση του έργου με τίτλο: «Διαχείριση λυμάτων 
οικισμών Δήμου Φλώρινας», που περιλαμβάνει την κατασκευή νέας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 
(ΕΕΛ), η οποία θα χωροθετηθεί με κριτήρια γεωμορφολογικά και οικονομικά, σε ένα χώρο με δυνατότητα να 
δεχθεί σταδιακά τα λύματα των περισσότερων ή/και όλων των οικισμών του Δήμου Φλώρινας, που σήμερα δεν 
εξυπηρετούνται από την υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Φλώρινας.                                  
Η ΕΕΛ προτείνεται να σχεδιαστεί για μέγιστο 10000 ισοδύναμους κατοίκους. Επίσης προβλέπεται να 
κατασκευαστούν και οι απαιτούμενοι εξωτερικοί συλλεκτήριοι αγωγοί αποχέτευσης, προκειμένου να 
διασυνδεθούν οι οικισμοί με την νέα ΕΕΛ. 

[CPV 71320000-7 (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών)] 

II.3. Προεκτιμώμενη αμοιβή: 

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 693.957,62 € (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει   τις  
προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:  

1. 456.370,82 € για μελέτη κατηγορίας 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων) 
2. 108.017,28 € για μελέτη κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) 
3. 17.430,09 € για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) 
4. 14.410,48 € για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και 

Γεωφυσικές) 
5. 4.944,74 € για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες) 
6. 2.268,00 € για μελέτη κατηγορίας 3 (Μελέτες Οικονομικές) 

και 90.516,21 € για απρόβλεπτες δαπάνες. 
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Έως 13.879,15 € για την πρόσθετη καταβολή (πριμ), σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο άρθρο 15 Α της 
Διακήρυξης. 

II.4. Διάρκεια της σύμβασης: 

Η συνολική προθεσμία  για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες 
από την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 

III.1. Απαιτούμενες εγγυήσεις: 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού δεκατριών χιλιάδων 
οκτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (13.879,15 €). Στην περίπτωση ένωσης 
οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Οι εγγυήσεις συμμετοχής 
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 12 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης (χωρίς Φ.Π.Α.) και κατατίθεται μέχρι και 
την υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντος Φορέα στην 
περίπτωση παραβίασης από τον ανάδοχο  των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 337 του ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει μέχρι και την υπογραφή της 
τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. 

Για την χορήγηση προκαταβολής, απαιτείται ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής που εκδίδεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 302 ν. 4412/2016. Η προκαταβολή χορηγείται κατά τους όρους των 
άρθρων 302 και 187 παρ. 2 περ. α) του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η χορηγούμενη 
προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο, με επιτόκιο ίσο με το μικρότερο 
επιτόκιο των εντόκων γραμματίων δωδεκάμηνης ή, αν δεν εκδίδονται τέτοια, εξάμηνης διάρκειας,  
προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να 
χορηγούνται τμηματικά. Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται, 
άμεσα ή έμμεσα, με το αντικείμενο της σύμβαση. 

III.2. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: 

Η μελε τη ε χει ενταχθει  με την υπ   αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 86/11-01-2022 
Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5153423, 
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και η σύμβαση θα 
χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Προγράμματος αυτού (Τίτλος Πράξης: «Διαχείριση λυμάτων οικισμών 
Δήμου Φλώρινας» με Κωδικό ΟΠΣ 5153423). Ο κωδικός Σ.Α. της πράξης είναι 2022ΕΠ00510002. 

Η σύμβαση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των 
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 
του Ν 4013/2011, όπως και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 
ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του 
ν. 4412/2016, (η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής 
απόφασης).   

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο λόγω του φυσικού 
αντικειμένου. 

III.3. Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού            
(οι οποίες περιγράφονται στην παράγραφο “II.3. Προεκτιμώμενη αμοιβή” της παρούσας Περίληψης 
Διακήρυξης) και 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, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) 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. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 
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και 4 του άρθρου 19 και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν 
απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες 
μελετών. 

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 Διακήρυξης του Διαγωνισμού (οι οποίες περιγράφονται στην 
παράγραφο  “II.3. Προεκτιμώμενη αμοιβή” της παρούσας Περίληψης Διακήρυξης). 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. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της Διακήρυξης, κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:                              
(α) Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως περιγράφεται στην 
προηγούμενη παράγραφο, (β) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, (γ) Τεχνική και Επαγγελματική 
Ικανότητα και (δ) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας (πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίηση 
περιβαλλοντικής διαχείρισης). 

Τμήμα IV : Διαδικασία 

IV.1. Είδος διαδικασίας – Κριτήριο ανάθεσης: 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και 
υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η διαδικασία του Διαγωνισμού θα διενεργηθεί μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.  Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές 
των προσφερόντων με βάση με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού. 

 

IV.2. Προθεσμίες: 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30η Ιουνίου 2022, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00.  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  7η Ιουλίου 2022, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι προσφορές θα ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών του επομένου άρθρου. Ο Αναθέτων Φορέας δύναται 
να ζητήσει, εκ των υστέρων, από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν 
τον χρόνο ισχύος της προσφοράς τους, καθώς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες 

VI.1. Έγγραφα σύμβασης: 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  στον 
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και 
στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα (https://deyafl.gr). 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 20η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα, ο Αναθέτων Φορέας παρέχει 
σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 24η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή.  

VI.2. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία 

Α. 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 του Αναθέτοντος Φορέα 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 του Αναθέτοντος Φορέα. 

Προσφυγή κατά πράξης του Αναθέτοντος Φορέα, η προθεσμία είναι: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://deyafl.gr/
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(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 που αποδίδεται στον Αναθέτοντα Φορέα, 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 τον 
Αναθέτοντα Φορέα, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της Κ.Υ.Α. – 
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της 
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων του Αναθέτοντος Φορέα. 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον 
του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της 
προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και ο 
Αναθέτων Φορέας, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει 
εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν 
πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης 
κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση  
της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την 
άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

 

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 

 

 

Θεοφανίδης Δημήτριος 
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