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Ελλάδα-Χανιά: Εργασίες αποκατάστασης
2020/S 247-609675

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Χανίων
Αριθμός ταυτοποίησης: GR434
Ταχ. διεύθυνση: Κυδωνίας 29
Πόλη: Χανιά
Κωδικός NUTS: EL434 Χανιά
Ταχ. κωδικός: 731 35
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ιουλία Μαθιοπούλου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: imathiopoulou@chania.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2821341719
Φαξ:  +30 2821341753
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.chania.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 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
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
Άλλες δραστηριότητες: Θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Άρση ετοιμορροπίας και αποκατάσταση φθορών, λόγω θεομηνίας, της Δημοτικής Αγοράς Χανίων.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45453100 Εργασίες αποκατάστασης

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Το έργο αφορά στην ενίσχυση και την αποκατάσταση τού υφιστάμενου κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, 
και του συγκροτήματος WC και Η/Μ στον περιβάλλοντα χώρο.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12 096 774.19 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
92522200 Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών κτιρίων
45212350 Κτίρια με ιδιαίτερο ιστορικό ή αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL434 Χανιά
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμος Χανίων, νήσος Κρήτη, ΕΛΛΑΔΑ.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά:
Για το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς:
— στην αποξήλωση όλων των κατασκευών, με στόχο να παραμείνουν μόνο οι λιθοδομές του κτιρίου της 
Δημοτικής Αγοράς (δάπεδα, μεταλλικές κατασκευές, ρολά, πάγκοι, σκάλες, επιγραφές, φωτιστικά, μεταλλικά και 
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ξύλινα κουφώματα, τζάμια στην οροφή με τον μεταλλικό τους σκελετό, υδρορροές, προσεκτική απομάκρυνση 
των μεταλλικών ζευκτών και των κεραμιδιών κ.τ.λ.),
— στην αποξήλωση όλων των επιχρισμάτων,
— στην κατεδάφιση όλων των εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων των καταστημάτων,
— στις απαραίτητες εκσκαφές, που απαιτούνται για τις ενισχύσεις των θεμελίων των λιθοδομών και για την 
διαμόρφωση των επιπέδων, που θα κατασκευαστούν οι προβλεπόμενες πλάκες από σκυρόδεμα,
— στην τοποθέτηση προκατασκευασμένων καναλιών σκυροδέματος,
— στην κατασκευή των εσωτερικών τοίχων των μαγαζιών,
— στην κατασκευή των εσωτερικών τοίχων W.C. του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς,
— στην κατασκευή νέων επιχρισμάτων,
— στην κατασκευή του μεταλλικού σκελετού των στεγών,
— στην επικάλυψη των στεγών με αργιλικά κεραμίδια γαλλικού τύπου,
— στην κατασκευή σκελετού στερέωσης υαλοπινάκων στέγης και την τοποθέτηση των υαλοπινάκων,
— στην προμήθεια των μεταλλικών κατασκευών των καταστημάτων (πατάρια, στέγαστρα, περσίδες, υδρορροές, 
καλύμματα φρεατίων) και την κατάλληλη εφαρμογή τους,
— στην κατασκευή των ξυλουργικών κατασκευών των καταστημάτων (ταμπέλες κ.τ.λ.) και την τοποθέτησή τους,
— στην προμήθεια των κουφωμάτων (ξύλινα και αλουμινίου) με τους υαλοπίνακές τους και την τοποθέτησή 
τους,
— στην προμήθεια των μεταλλικών ρολών των καταστημάτων και την τοποθέτησή τους,
— στην τοποθέτηση των επιστρώσεων - επενδύσεων (μαρμάρινα δάπεδα, δάπεδα από κεραμικά πλακίδια),
— στις εργασίες της μόνωσης (υγρομόνωση και θερμομόνωση στεγών, υγρομόνωση δαπέδων),
— στην τοποθέτηση των ειδών υγιεινής των W.C.,
— στην εφαρμογή των χρωματισμών (εξωτερικοί και εσωτερικοί τοίχοι, οροφές, ξύλινες και μεταλλικές 
επιφάνειες),
— στο σύνολο των εξειδικευμένων εργασιών που αφορούν στη συντήρηση και την αποκατάσταση των λίθινων 
όψεων του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς,
— στην επισκευή ή αντικατάσταση των ρολογιών.
Για το συγκρότημα των εξωτερικών υπόγειων W.C. και H.M. στον περιβάλλοντα χώρο:
— στην αποξήλωση και την κατεδάφιση όλων των κατασκευών, με στόχο να παραμείνουν μόνο τα περιμετρικά 
τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα και οι 2 σκάλες του συγκροτήματος των W.C. στον περιβάλλοντα χώρο 
(αποξήλωση κουφωμάτων, ειδών υγιεινής, πλακιδίων, επιχρισμάτων, μαρμάρινων βαθμίδων των 2 
κλιμακοστασίων, όλων των Η/Μ και υδραυλικών εγκαταστάσεων, οροφής, δαπέδου κ.τ.λ.),
— στην κατασκευή νέου κτιρίου μέσα στα περιμετρικά τοιχία του παλαιού περιγράμματος,
— στην κατασκευή των εσωτερικών τοίχων των εξωτερικών W.C. από κοινούς οπτόπλινθους,
— στην επίστρωση με κεραμικά πλακίδια,
— στον εξοπλισμό των χώρων.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12 096 774.19 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν
Προβλεπόμενος αριθμός υποψηφίων: 5
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Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
α) κάθε αιτών οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει μέσο όρο ιδίων κεφαλαίων, κατά τις 3 τελευταίες 
χρήσεις, τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια ευρώ (10 000 000,00 EUR), όπως θα αποδεικνύεται από τις οικονομικές 
καταστάσεις των 3 τελευταίων χρήσεων. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος των 
ιδίων κεφαλαίων, κατά τις 3 τελευταίες χρήσεις, κάθε μέλους της ένωσης προσώπων, με συντελεστή στάθμισης 
το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτήν·
β) ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών του αιτούντος, κατά τις 3 τελευταίες χρήσεις, θα πρέπει να αντιστοιχεί 
τουλάχιστον σε δέκα εκατομμύρια ευρώ (10 000 000,00 EUR), όπως θα αποδεικνύεται από τις οικονομικές 
καταστάσεις των 3 τελευταίων χρήσεων. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος του 
κύκλου εργασιών, κατά τις 3 τελευταίες χρήσεις, κάθε μέλους της ένωσης προσώπων, με συντελεστή στάθμισης 
το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτήν.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας και σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων ως ένωση, τουλάχιστον 1 από τα μέλη της 
ένωσης, οφείλει να έχει:
Ολοκληρώσει την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, 1 σύμβαση ή συμβάσεις 
που αφορούν σε έργα επεμβάσεων σε διατηρητέα κτίρια και είναι προϋπολογισμού ή κατασκευαστικής δαπάνης 
κατ’ ελάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης τού 1 000 000,00 EUR.
Η ημερομηνία περάτωσης των σχετικών εργασιών πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός της τελευταίας πενταετίας 
πριν από την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό, 
ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης κατασκευής του έργου.
Σε περίπτωση υλοποίησης του έργου που δηλώνεται από ένωση ή κοινοπραξία οικονομικών φορέων, θα 
λαμβάνεται υπόψη και θα προσμετράται σταθμισμένη η δαπάνη κατασκευής ανά έργο (ή το τμήμα δαπάνης 
του προϋπολογισμού σε περίπτωση δημοσίου έργου), βάσει του ποσοστού συμμετοχής του υποψηφίου στην 
ένωση.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ένωση οικονομικών φορέων, η συνολική κατασκευαστική δαπάνη (ή 
η δαπάνη του προϋπολογισμού σε περίπτωση δημοσίου έργου) για το ανωτέρω κριτήριο, υπολογίζεται ως η 
σταθμισμένη συνολική κατασκευαστική αξία, βάσει των ποσοστών συμμετοχής τού κάθε οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία, που είναι υποψήφια για το παρόν έργο.
Επιπλέον, απαιτείται ο χαρακτηρισμός του κτιρίου ως «διατηρητέο» ή «μνημείο» από τα αρμόδια Υπουργεία.

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
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016 (προσαρμογή στην Οδηγία 
2014/24/ΕΕ - ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016).
Η διαδικασία ανάθεσης για την παρούσα σύμβαση, περιλαμβάνει 2 στάδια:
Α' στάδιο: Αίτηση συμμετοχής
Β’ στάδιο: Υποβολή προσφορών

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
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III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί 
φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. 
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), στις κατηγορίες έργου του άρθρου 21 της διακήρυξης (οικοδομικά και 
ηλεκτρομηχανολογικά). Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Κλειστή 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: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 25/01/2021
Τοπική ώρα: 10:00

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
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα 
προκήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν 
στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας 
τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 
117384/26.10.2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων, που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων 
συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με χρήση 
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των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: president@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132131216
Φαξ:  +30 2132141219
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Χανίων
Ταχ. διεύθυνση: Κυδωνίας 29
Πόλη: Χανιά
Ταχ. κωδικός: 731 35
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: imathiopoulou@chania.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2821341719
Φαξ:  +30 2821341753
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.chania.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 τής αναθέτουσας αρχής, κατά 
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., 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 τής 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 τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά, 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την 
αναθέτουσα αρχή, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το 
σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α..
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον 
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προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν από 
την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο τής διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα 
προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης τής 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:
α) κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017·
β) ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 
4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των 
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η 
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών, από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής.
Η άσκηση της 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 της αναθέτουσας αρχής.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. και 
την ακύρωσή της, ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Χανίων
Ταχ. διεύθυνση: Κυδωνίας 29
Πόλη: Χανιά
Ταχ. κωδικός: 731 35
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: imathiopoulou@chania.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2821341719
Φαξ:  +30 2821341753
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.chania.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
14/12/2020
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