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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση: ΖΕΠ 50100 Κοζάνη    
Πληροφορίες: Σ. Μπατσιώλας Προς : 1. Παύλος Κοσμιδης 

info@conic.gr  

 

2. Γεώργιος Μιτολιδης  

mitolidis@mbrace.gr 

mitolgi@otenet.gr 

 

3. Απόστολος Αντωνοπουλος  

info@slmservices.gr  

Τηλέφωνο: 2461052704 

Email: d.ty@pdm.gov.gr  

   

  Κοιν.: Γραφείο Περιφερειάρχη ΠΔΜ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  

(χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει των άρθρων 32 και 32Α του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 και ισχύει) 

 

για την ανάθεση του έργου με τίτλο: 

«Δομική Ενίσχυση και Αποκατάσταση Ακραίων Σπονδύλων Μ6.2 Υψηλής Γέφυρας Σερβίων» 

 

Προϋπολογισμού: 152.022,96 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής. 

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2ββ, παρ.2γ και 32Α παρ. β «Προσφυγή στη 

διαδικασία με Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση», καθώς και τις διατάξεις περί 

επιβλέψεως έργου. 

5. Την με αριθμ. πρωτ. 6405/19-01-2022 απόφαση στου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-
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Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 563Β/11-02-2022) «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» 

6. Την με αριθμ. 2/05-01-2023 (ΑΔΑ:ΨΗΝΒ7ΛΨ-ΛΣ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή της δωρεάς της Μελέτης με τίτλο 

«Μελέτη Δομικής Ενίσχυσης και Αποκατάστασης Ακραίων Σπονδύλων Μ6.2 Υψηλής Γέφυρας Σερβίων», 

από την Υποδιεύθυνση Γεφυρών της Εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και του Εργαστηρίου 

Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών (ΕΠΑΥΚ) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. 

(στο εξής «Δωρητής»). 

7. Η με Α.Π. 6404/13-01-2023 Απόφαση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί έγκρισης της Μελέτης και των 

τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος. 

8. Την με αριθμ. 3/05-01-2023 (ΑΔΑ:6ΝΜΤ7ΛΨ-ΧΣ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 152.022,96€ για την υλοποίηση 

του εν λόγω έργου. 

9. Την με αριθμ. πρωτ. 2480/04-01-2023 (ΑΔΑ:Ψ4ΔΛ7ΛΨ-44Ο ΑΔΑΜ: 23REQ011976962) απόφαση της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με την οποία δεσμεύθηκε πίστωση συνολικού ύψους 152.022,96€ 

σε βάρος του ΚΑΕ 02.00.073.9789.114 και καταχωρήθηκε με α/α 274 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 

Πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

10. Την με αριθμ. 3/09-01-2023 (ΑΔΑ: 979Λ7ΛΨ-ΚΧΠ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αποφασίσθηκε η ανάθεση του έργου του εν λόγω έργου 

να γίνει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 

32 του ν.4412/2016. 

 

προτίθεται να προβεί σε ανάθεση του έργου «Δομική Ενίσχυση και Αποκατάσταση Ακραίων Σπονδύλων 

Μ6.2 Υψηλής Γέφυρας Σερβίων» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής και 

συντασσόμενη υποχρεωτικά σε έντυπο οικονομικής προσφοράς της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ολογράφως και 

αριθμητικώς για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 95 

του N-4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) στον προϋπολογισμό της μελέτης που ανέρχεται στο 

ποσό 152.022,96 Ευρώ με ΦΠΑ 24%. 

 

Και ως εκ τούτου 

Σας προσκαλεί 

να υποβάλετε στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κτίριο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη 

ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 ΚΟΖΑΝΗ έως τις 23/01/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης 

κατάθεσης οικονομικών προσφορών), έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά, σύμφωνα με 

το συνημμένο υπόδειγμα, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Δομική Ενίσχυση και 
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Αποκατάσταση Ακραίων Σπονδύλων Μ6.2 Υψηλής Γέφυρας Σερβίων», υπό τους όρους και 

προϋποθέσεις που περιγράφονται στα συνημμένα τεύχη  του έργου. Οι προσφορές θα ανοιχθούν στα γραφεία 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στις 26-01-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. παρουσία των 

συμμετεχόντων εφόσον το επιθυμούν. 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Με το παρόν έργο πρόκειται να υλοποιηθούν επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ρηγματώσεων και προσθηκών 

– ενισχύσεων με εξωτερικές προεντάσεις στο συγκεκριμένο τμήμα της Γέφυρας, καθώς προέκυψε πως είναι 

άμεσα απαραίτητη η άρση των τοπικών βλαβών και ρηγματώσεων τουλάχιστον στο σημείο Μ6-2 του «φορέα» 

αυτής, το οποίο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης για την εξασφάλιση της Φέρουσας Ικανότητάς της. 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ επισυνάπτονται τα παρακάτω τεύχη: 

1. η Τεχνική Περιγραφή και ένα σχέδιο λεπτομερειών του έργου, όπως συντάχθηκε από τον Δωρητή 

2. ο Προϋπολογισμός  

3. το Τιμολόγιο 

4. η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

5. το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

6. ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας, όπως συντάχθηκαν από την Υπηρεσία 

 

2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η συμβατική προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του Αναδόχου και του Κυρίου του έργου, κατά το άρθρο 

10 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά αποστέλλεται ή κατατίθεται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στη Γραμματεία της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, 3ος όροφος, στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 

ΚΟΖΑΝΗ, έως τις 23/01/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης οικονομικών 

προσφορών) υπόψη του προέδρου της γνωμοδοτικής επιτροπής. 

 

Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σύμφωνα με το συνημμένο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ Έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφονται: 

 

 Στοιχεία αποστολέα 
 

 Προς: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
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ΖΕΠ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ 
 

ΘΕΜΑ : Υποβολή προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 

«Δομική Ενίσχυση και Αποκατάσταση Ακραίων Σπονδύλων Μ6.2 Υψηλής 

Γέφυρας Σερβίων». 

(Υπόψη του Προέδρου της Γνωμοδοτικής Επιτροπής) 

 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς. Εάν η προσφορά αναφέρει μικρότερο χρόνο ισχύος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν απαραίτητα υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του προσφέροντα 

και εταιρική σφραγίδα μαζί με υπογραφή. 

 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 

Στην περίπτωση που θα προκύψουν ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές από οικονομικής άποψης μόνο βάση 

τιμής, για την ανάθεση του έργου σύμφωνα με τα παραπάνω θα γίνει με κλήρωση παρουσία των 

ενδιαφερόμενων που υπέβαλαν ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές (σύμφωνα με το άρθρο 90 του 

Ν.4412/2016) σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτική Μακεδονίας, όπου και θα γίνει 

και η τελική κατακύρωση του αποτελέσματος στον «Ανάδοχο» σύμφωνα με την σχετική ισχύουσα νομοθεσία. 

 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς καταχωρείται: 

 Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

 Στον ιστότοπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας https://www.pdm.gov.gr 

 

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Κατά την υποβολή προσφοράς ο προσφέρων οφείλει να υποβάλλει, μαζί με την προσφορά του, τα κάτωθι 

δικαιολογητικά: 

 

1. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα τα κατά 

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε. κ.λπ.). Από 

τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του όλες οι σχετικές τροποποιήσεις 

των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που συνοδεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 

διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.), τρίτοι, στους 

οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. 
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2. Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 

3. Κατάλογο συναφών έργων, από όπου να τεκμηριώνεται η ειδική εμπειρία του 

προσφέροντος σε έργα προεντάσεων γεφυρών. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παρ 1 του αρθρ. 73 του Ν.4412/2016 (υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’). Η 

δήλωση αυτή μπορεί να γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (όπως προκύπτει 

από το πρακτικό εκπροσώπησης) για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού του φορέα για την εφαρμογή του 

παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό 

ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή 

το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

5. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας  

6. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας 

7. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

8. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 

εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής (παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 

4488/2017). [Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην 

περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 

πιστοποιητικού. (άρθρο 376 παρ. 17 του Ν.4412/2Ο16, όπως προστέθηκε από την παρ. 4C του 

άρθρου 43 του N-4605/2019)]. 

Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

9. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, 
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από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

10. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση) με την Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας για διάστημα δώδεκα μηνών πριν την υποβολή της προσφοράς. 

 

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

α) η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. 

β) τα δικαιολογητικά που αφορούν τις παραγράφους 1 και 2 της παρούσας, τα αποδεικτικά ισχύουσας 

εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την 

ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους και 

γ) οι υπεύθυνες δηλώσεις, χωρίς θεώρηση του γνησίου υπογραφής, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

 

7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες είκοσι δύο ευρώ και 

ενενήντα έξι λεπτών (152.022,96€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 02.00.073.9789.114 

 

8. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την παραλαβή των παραδοτέων των ερευνητικών εργασιών 

και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου και με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις. 

 

9.  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Γενικά λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Ν.4624/2019, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικών χαρακτήρα, καθώς και οι προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2019 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων, ΓΚΠΔ) καθώς και οι ειδικότερες διατάξεις του Ν.3850/2010. 

 

10. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 

ΑΡΧΗΣ 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του Π.Δ. 18/1989, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς 

να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για 
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την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκτατό (5%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’, Β’ και Γ’ 

 

 

 

 Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας 

 

 

 

 Γεώργιος Κασαπίδης 
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