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Σμήμα I : Αναθέτων φορέασ 

Ι.1 Επωνυμία, διευθύνςεισ και ςημεία επαφήσ: 

Αναθϋτων Υορϋασ      : ΔΕΤΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 

Οδόσ                                               : Ματαπϊ 3 

Σαχ.Κωδ. : 57200 

Σηλ. : 2394023230 

E-mail : texnypiresia@deyalagada.gr, texnikosd@deyalagada.gr 

Πληροφορύεσ : Μηντςούλη Ιωϊννα 

 

Σμήμα II : Αντικείμενο τησ ςύμβαςησ 

II.1. Περιγραφή 

Ο τύτλοσ τησ ςύμβαςησ εύναι:«Μελέτεσ Ωρίμανςησ Ϋργων υλλογήσ Αςτικών Λυμάτων 
των Οικιςμών “Λαγυνά”, “Καβαλλάρι” και “Ϊςςηροσ” του Δήμου Λαγκαδά & Ϋργων 
Αύξηςησ Δυναμικότητασ ΕΕΛ Λαγκαδά» 

Κύριοσ τόποσ ό τοποθεςύα των ϋργων, τόποσ παρϊδοςησ ό παροχόσ: Λαγκαδάσ (NUTS: EL522) 

 

II.2. ύντομη περιγραφή τησ ςύμβαςησ 

Αντικεύμενο τησ μελϋτησ αποτελούν τα ϋργα ςυλλογόσ και μεταφορϊσ των ακαθϊρτων των οικιςμών 
“Άςςηροσ”, “Λαγυνϊ” και “Καβαλλϊρι” του Δόμου Λαγκαδϊ, καθώσ και των απαραύτητων ϋργων 
διαρρυθμύςεων ςτην υφιςτϊμενη ΕΕΛ Λαγκαδϊ για την βελτύωςη τησ λειτουργύασ τησ και την αύξηςη 
τησ δυναμικότητϊσ τησ και την επεξεργαςύα των λυμϊτων των οικιςμών αυτών. 

[CPV: 71300000-1 Τπηρεςίεσ μηχανικού] 

 

II.3. Προεκτιμώμενη αμοιβή 

Η εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ ανϋρχεται ςε 1.037.373,48 € (χωρύσ ΥΠΑ) και περιλαμβϊνει τισ 
προεκτιμώμενεσ αμοιβϋσ των παρακϊτω επιμϋρουσ κατηγοριών μελετών:  

1. 193.208,06€ για μελϋτη κατηγορύασ 09 

2. 498.247,09€ για μελϋτη κατηγορύασ 13  

3. 18.138,80€ για μελϋτη κατηγορύασ 18 

4. 100.000,00 € για μελϋτη κατηγορύασ 16 

5. 42.469,95€ για μελϋτη κατηγορύασ 27 

6. 50.000,00 € για μελϋτη κατηγορύασ 21 

και 135.309,58€ για απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ. 
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II.4. Διάρκεια τησ ςύμβαςησ 

Η ςυνολικό προθεςμύα για την περαύωςη του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ ορύζεται ςε δεκαοκτώ (18) 
μόνεσ από την υπογραφό του ςυμφωνητικού.  

Ο καθαρόσ χρόνοσ ολοκλόρωςησ του μελετητικού αντικειμϋνου ορύζεται ςε  δώδεκα (12) μόνεσ. 

 

Σμήμα III : Νομικέσ, οικονομικέσ, χρηματοοικονομικέσ και τεχνικέσ πληροφορίεσ 

III.1. Απαιτούμενεσ εγγυήςεισ 

Για τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα απαιτεύται η κατϊθεςη εγγύηςησ ςυμμετοχόσ, ποςού 20.747,00 €. 
την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει και τον όρο ότι η 
εγγύηςη καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη. Η 
εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη λόξη του χρόνου 
ιςχύοσ τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 13 τησ διακόρυξησ, ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται. Η 
αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη τησ προςφορϊσ, να ζητϊ από τον προςφϋροντα να παρατεύνει, 
πριν τη λόξη τουσ, τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ και τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ. 

Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό  5%  επύ τησ αξύασ 
τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. Η εγγύηςη 
καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ, όπωσ αυτό 
ειδικότερα ορύζει. 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 337 ν. 4412/2016, η οπούα ςυνεπϊγεται 
αύξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν την τροποπούηςη, 
ςυμπληρωματικό εγγύηςη, το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ του ποςού τησ αύξηςησ 
χωρύσ ΥΠΑ. 

Με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, καθώσ και την εντολό ϋναρξησ κϊθε επόμενου ςταδύου χορηγεύται 
ςτον ανϊδοχο ϋντοκη προκαταβολό που ανϋρχεται ςε ποςοςτό δεκαπϋντε τοισ εκατό (15%) τησ 
ςυμβατικόσ αμοιβόσ του ςταδύου, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 337 του Ν.4412/2016, 
ϋναντι ιςόποςησ εγγυητικόσ επιςτολόσ, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 302 του 
Ν.4412/2016. Η προκαταβολό εύναι ϋντοκη από τησ καταβολόσ, επιβαρυνόμενη με το ύψοσ επιτοκύου 
που καθορύζεται με απόφαςη του Τπουργού Οικονομικών. Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καλύπτει και 
την παροχό ιςόποςησ προκαταβολόσ προσ τον ανϊδοχο, χωρύσ να απαιτεύται η κατϊθεςη εγγύηςησ 
προκαταβολόσ. Για τη χορόγηςη μεγαλύτερου ύψουσ προκαταβολόσ, αυτό λαμβϊνεται με την 
κατϊθεςη από τον ανϊδοχο εγγύηςησ προκαταβολόσ που θα καλύπτει τη διαφορϊ μεταξύ του ποςού 
τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ και του ποςού τησ καταβαλλομϋνησ προκαταβολόσ 

Οι ωσ ϊνω εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται από πιςτωτικϊ ό χρηματοδοτικϊ ιδρύματα ό 
αςφαλιςτικϋσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια των περιπτώςεων β΄ και γ΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 14 του 
ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη- μϋλη τησ Ένωςησ ό του Ευρωπαώκού 
Οικονομικού Φώρου ό ςτα κρϊτη-μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το 
δικαύωμα αυτό. Μπορούν, επύςησ, να εκδύδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με 
γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου 
χρηματικού ποςού. Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο 
Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ 
εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη οικονομικό φορϋα.  

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του οικονομικού φορϋα/αναδόχου από ϋνα ό 
περιςςότερουσ εκδότεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου, ανεξαρτότωσ του ύψουσ τουσ. Εϊν η εγγύηςη 
εκδοθεύ από αλλοδαπό πιςτωτικό ύδρυμα μπορεύ να ςυνταχθεύ ςε μύα από τισ επύςημεσ γλώςςεσ τησ 
Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, αλλϊ θα ςυνοδεύεται απαραύτητα από μετϊφραςη ςτην ελληνικό γλώςςα, 
ςύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 10.3. τησ Διακόρυξησ. 

 

III.2. Βαςικοί όροι χρηματοδότηςησ και πληρωμήσ 

Η μελϋτη χρηματοδοτεύται (α) με το ποςό των 1.037.373,48 € (ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 24%) 
από το ΕΠ-ΤΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020/Σαμεύο υνοχόσ και αφορϊ ςτο υποϋργο «Μελϋτεσ Ωρύμανςησ 
Έργων υλλογόσ Αςτικών Λυμϊτων των Οικιςμών “Λαγυνϊ”, “Καβαλλϊρι” και “Άςςηροσ” του Δόμου 
Λαγκαδϊ & Έργων Αύξηςησ Δυναμικότητασ ΕΕΛ Λαγκαδϊ», ςτο πλαύςιο τησ ενταγμϋνησ ςτο ΕΠ-
ΤΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 Πρϊξησ με τύτλο «Μελϋτεσ Ωρύμανςησ Έργων υλλογόσ Αςτικών Λυμϊτων των 
Οικιςμών “Λαγυνϊ”, “Καβαλλϊρι” και “Άςςηροσ” του Δόμου Λαγκαδϊ & Έργων Αύξηςησ 

ΑΔΑ: 6Ο13ΟΕΦ8-ΛΗΚ
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Δυναμικότητασ ΕΕΛ Λαγκαδϊ» με Κωδικό ΟΠ 5062241 (Α: Ε2751, κωδικόσ εναρύθμου: 
2020Ε27510134) και (β) με το ποςό των 253.887,91 € από ύδιουσ πόρουσ τησ ΔΕΤΑ Λαγκαδϊ και 
αφορϊ ςτο ποςό του ΥΠΑ 24%. 

Η ςύμβαςη υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατόςεισ, περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,07% υπϋρ 
των λειτουργικών αναγκών τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, καθώσ και τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06% υπϋρ των λειτουργικών 
αναγκών τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016. 

Η παρούςα ςύμβαςη δεν υποδιαιρεύται ςε τμόματα και ανατύθεται ωσ ενιαύο ςύνολο για τουσ 
ακόλουθουσ λόγουσ: 

(α) αποτελεύ ενιαύο φυςικό αντικεύμενο, με αλληλϋνδετεσ μελϋτεσ που οδηγούν ςε ϋκδοςη ΑΕΠΟ και 
πλόρη ωρύμανςη ϋργου 

(β) η οποιαδόποτε διαύρεςη μπορεύ να θεωρηθεύ κατϊτμηςη 

 

III.3. Προώποθέςεισ ςυμμετοχήσ 

Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιούνται 
ςτην -εκπόνηςη μελετών των κατηγοριών Μελετών Η/Μ ϋργων (09), Μελετών Τδραυλικών Έργων 
(13), Φ/Μ Μελετών (18), Μελετών Σοπογραφύασ (16), Περιβαλλοντικών Μελετών (27), Γεωτεχνικών 
Μελετών και Ερευνών (21)και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: α) κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, β) κρϊτοσ-
μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), γ) τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και 
κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 
2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω 
υμφωνύασ, καθώσ και δ) τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ 
παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα 
διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων.  

Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ. Δεν απαιτεύται από τισ εν 
λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό προςφορϊσ. Η ϋνωςη 
των φυςικών ό νομικών προςώπων μπορεύ να αφορϊ ςτην ύδια ό ςε διαφορετικϋσ κατηγορύεσ 
μελετών. 

Κϊθε διαγωνιζόμενοσ οφεύλει να διαθϋτει (α) οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, (β) 
τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα και (γ) πιςτοπούηςη διαςφϊλιςησ ποιότητασ, πιςτοπούηςη 
περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ και πιςτοπούηςη υγεύασ και αςφϊλειασ ςτην εργαςύα, ςύμφωνα με τα 
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 19 τησ διακόρυξησ. 

 

Σμήμα IV : Διαδικαςία 

IV.1. Είδοσ διαδικαςίασ – Κριτήριο ανάθεςησ 

Η επιλογό του Αναδόχου, θα γύνει ςύμφωνα με την «ανοικτό διαδικαςύα» του ϊρθρου 264 του ν. 
4412/2016 και υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού. 

Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ εύναι η «πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ» 
βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ τιμόσ. Για να προςδιοριςτεύ η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό 
ϊποψη προςφορϊ βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ-τιμόσ, θα αξιολογηθούν οι Σεχνικϋσ και 
Οικονομικϋσ προςφορϋσ των προςφερόντων με βϊςη κριτόρια και υποκριτόρια, καθώσ και ςχετικό 
ςτϊθμιςό τουσ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21 τησ διακόρυξησ. 

 

IV.2. Προθεςμίεσ 

Ωσ ημερομηνία και ώρα λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορών ορίζεται η 
29/06/21, ημέρα Σρίτη και ώρα 14:00 

Ωσ ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των προςφορών ορίζεται 
06/07/21, ημέρα Σρίτη και ώρα 11:00  

 

Σμήμα VI: Πρόςθετεσ πληροφορίεσ 

VI.1. Τποβολή προςφυγών 

ΑΔΑ: 6Ο13ΟΕΦ8-ΛΗΚ
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Κϊθε ενδιαφερόμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη ςύμβαςη και 
ϋχει ό εύχε υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα από εκτελεςτό πρϊξη ό παρϊλειψη του αναθϋτοντοσ 
φορϋα κατϊ παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ό τησ εςωτερικόσ νομοθεςύασ, 
δικαιούται να αςκόςει προδικαςτικό προςφυγό ενώπιον τησ ΑΕΠΠ κατϊ τησ ςχετικόσ πρϊξησ ό 
παρϊλειψησ του αναθϋτοντοσ φορϋα, προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ 
που δικαιολογούν το αύτημϊ του .  

ε περύπτωςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ του αναθϋτοντοσ φορϋα, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ 
προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι: 

(α) δϋκα (10) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορϋα αν η πρϊξη κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςα ό τηλεομοιοτυπύα ό  

(β) δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςε αυτόν αν 
χρηςιμοποιόθηκαν ϊλλα μϋςα επικοινωνύασ, ϊλλωσ   

(γ) δϋκα (10) ημϋρεσ από την πλόρη, πραγματικό ό τεκμαιρόμενη, γνώςη τησ πρϊξησ που βλϊπτει τα 
ςυμφϋροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορϋα.  

Ειδικϊ για την ϊςκηςη προςφυγόσ κατϊ προκόρυξησ, η πλόρησ γνώςη αυτόσ τεκμαύρεται μετϊ από 
την πϊροδο δεκαπϋντε (15) ημερών, από τη δημοςύευςη ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ... 

ε περύπτωςη παρϊλειψησ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι 
δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ, από την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τόσ προςβαλλόμενησ παρϊλειψησ. 

Η προδικαςτικό προςφυγό κατατύθεται ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα» του 
Ε..Η.ΔΗ.., ςτον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμού, επιλϋγοντασ, κατϊ περύπτωςη, την ϋνδειξη 
«Προδικαςτικό Προςφυγό» και επιςυνϊπτοντασ το ςχετικό ϋγγραφο ςε μορφό ηλεκτρονικού αρχεύου 
portabledocumentformat (pdf), το οπούο φϋρει εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό 
προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό, με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών. 

Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ τόσ προδικαςτικόσ προςφυγόσ, κατατύθεται παρϊβολο από τον 
προςφεύγοντα υπϋρ του Δημοςύου, κατϊ τα ειδικϊ οριζόμενα ςτο ϊρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οπούο επιςτρϋφεται ςτον προςφεύγοντα, ςε περύπτωςη ολικόσ ό μερικόσ αποδοχόσ τησ προςφυγόσ 
του ό ςε περύπτωςη που, πριν από την ϋκδοςη τόσ απόφαςησ τόσ Α.Ε.Π.Π. επύ τησ προςφυγόσ, η 
αναθϋτουςα αρχό ανακαλεύ την προςβαλλόμενη πρϊξη ό προβαύνει ςτην οφειλόμενη ενϋργεια. 

Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και η ϊςκηςό τησ κωλύουν τη ςύναψη 
τόσ ςύμβαςησ επύ ποινό ακυρότητασ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατϊ τα 
λοιπϊ, η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ δεν κωλύει την πρόοδο τησ διαγωνιςτικόσ 
διαδικαςύασ, εκτόσ αν ζητηθούν προςωρινϊ μϋτρα προςταςύασ, κατϊ το ϊρθρο 366 του Ν.4412/2016. 

Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ, μϋςω τησ λειτουργύασ τόσ «Επικοινωνύασ» του Ε..Η.ΔΗ..: 

— κοινοποιούν την προςφυγό ςε κϊθε ενδιαφερόμενο τρύτο, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτην περ. 
α του πρώτου εδαφύου τησ παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016, 

— διαβιβϊζουν ςτην Αρχό Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα ςτην 
περ. β του πρώτου εδαφύου τησ παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016. 

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαύνεται αιτιολογημϋνα, επύ τησ βαςιμότητασ των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ιςχυριςμών τησ προςφυγόσ και των ιςχυριςμών τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, και ςε περύπτωςη 
παρϋμβαςησ, των ιςχυριςμών του παρεμβαύνοντοσ και δϋχεται (εν όλω ό εν μϋρει) ό απορρύπτει την 
προςφυγό με απόφαςό τησ, η οπούα εκδύδεται μϋςα ςε αποκλειςτικό προθεςμύα 20 ημερών από την 
ημϋρα εξϋταςησ τόσ προςφυγόσ. Οι χρόςτεσ - οικονομικού φορεύσ ενημερώνονται για την αποδοχό ό 
την απόρριψη τόσ προςφυγόσ από την Α.Ε.Π.Π.. 

 

VI.2. Ημερομηνία αποςτολήσ γνωςτοποίηςησ Προκήρυξησ ςύμβαςησ 

Προκόρυξη ςύμβαςησ, ότοι το ςχετικό τυποποιημϋνο ϋντυπο “Προκόρυξη ύμβαςησ”, απεςτϊλη, μϋςω 
τησ διαδικτυακόσ πύλησ simap.europa.eu, για δημοςύευςη ςτην Τπηρεςύα Εκδόςεων τησ Ευρωπαώκόσ 
Ένωςησ ςτισ 21/05/2021 (2021/S 100-265293). 

 

Ο Πρόεδροσ του Δ.. τησ 
ΔΕΤΑ Λαγκαδά 

 
 

ΞΕΝΙΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 
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