
 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Θεσσαλονίκη  : 05-03-2019 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Αρ. Πρωτ.: 25654 / 6026 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ  

ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 74/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για 

την εκτέλεση των υπηρεσιών: «Διετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών 

Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών Δήμου Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΔΚΣ 27 / 07-05-

2018 Μελέτη της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων - Τμήμα Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων 

προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 488.808,00€, με Φ.Π.Α.  

 

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 68367 

 

Αναθέτουσα Αρχή: 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος, αποτελεί «μη κεντρική αναθέτουσα 

αρχή» και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ). 

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι 

«Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες». 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 36. 

Τηλέφωνο: 2313 317777. 

Fax: 2313317519 (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών). 

(URL): www.thessaloniki.gr. 

 

Κωδικός NUTS: EL522 

 

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης: 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr  από 05/03/2019 και ώρα 15:00 

 

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: 28/02/2019. 

 

Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης: 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «Διετείς Εργασίες 

Συντήρησης Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών Δήμου Θεσσαλονίκης», 

σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΔΚΣ 27 / 07-05-2018 Μελέτη της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων - 

Τμήμα Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 488.808,00€, με Φ.Π.Α. 
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η οποία θα εκτελεστεί κατά τα έτη 2019, 2020 και θα βαρύνει τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς 

του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Ο Δήμος έχει κατασκευάσει σε πάρκα και πλατείες διάφορα σιντριβάνια, διαφόρων μεγεθών, με 

λεκάνες μιας στάθμης ή περισσοτέρων,  με ηλεκτρομηχανολογικούς εξοπλισμούς για την δημιουργία 

σύνθετων και πολυσύνθετων υδάτινων πιδάκων. 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η εκτέλεση των εργασιών προληπτικής και κατασταλτικής 

συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των 

υδραυλικών εγκαταστάσεων των σιντριβανιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο ανάδοχος της εργασίας 

θα πρέπει να εκτελεί σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά εβδομάδα, μήνα και εξάμηνο αναλόγως) 

εργασίες καθαρισμού, αφαλάτωσης, χλωρίωσης, ελέγχου, ρύθμισης και επισκευής όλου του 

ηλεκτρομηχανολογικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (δηλαδή 

αντλίες, ακροφύσια, βάνες, ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρολογικούς πίνακες με ηλεκτρικά και 

ηλεκτρονικά όργανα, ρυθμιστές στροφών, καλώδια, αισθητήρια, προβολείς και φωτιστικά 

σιντριβανιών, κλπ), καθώς και των υδραυλικών εγκαταστάσεων (σωληνώσεις, δικλείδες, 

ηλεκτροβάνες, δεξαμενές νερού κλπ). 

Επίσης ο ανάδοχος θα παρεμβαίνει κατασταλτικά στην περίπτωση απρόοπτων και απρόβλεπτων 

συμβάντων και γεγονότων και θα μεριμνά για την επιδιόρθωση της σχετικής βλάβης και την 

αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των σιντριβανιών. 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται στο 

άρθρο 2 «Ισχύουσες διατάξεις – Συμμετοχή» των «Ελάχιστων Ειδικών όρων» της υπ΄ αριθ. ΔΚΣ 27/07-

05-2018 Μελέτης της αρμόδιας Δ/νσης Κατασκευών και  Συντηρήσεων - Τμήμα Συντηρήσεων ΗΛΜ 

Εγκαταστάσεων. 

 

Κωδικός CPV:  

CPV: 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης. 

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 394.200,00€ που με την προσθήκη του Φ.Π.Α. 

24% (=94.608.00€), ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 488.808.00€, συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από X1- ΣΑΤΑ για Χρηματοδότηση Έργων. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και προϋποθέτει, εκτός από την έκδοση των νόμιμων 

παραστατικών εκ μέρους του και την τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων του που προβλέπονται στη 

σύμβαση. 

 

Υποδιαίρεση υπηρεσιών ενδεικτικού προϋπολογισμού: Όχι δεν υποδιαιρείται. Οι ενδιαφερόμενοι 

υποβάλουν προσφορές για το σύνολο των υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

 

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: 

Η πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής για το σύνολο των 

υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

 

Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την 

ημερομηνία πρωτοκόλλησης του συμφωνητικού και ανάρτησής του στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, 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 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε 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. 
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr). 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής : 

1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

2) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD). 

3) Τεχνική Προσφορά στο συμπληρωμένο έντυπο του συστήματος  

Η τεχνική προσφορά ( Αριθμός Συστήματος : 68367) θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και 

τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα ΙI της διακήρυξης 

74/2018,  Μελέτη ΔΚΣ 27/07-05-2018 - «Διετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών 

Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών Δήμου Θεσσαλονίκης»  - «Ελάχιστοι ειδικοί όροι», της Δ/νσης  

Κατασκευών και  Συντηρήσεων - Τμήμα Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων. 

 

4) Τεχνική Έκθεση η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

 

α) Ενιαία τεχνική έκθεση για το σύνολο της σύμβασης αφού λάβει γνώσει όλων των στοιχείων της 

υπ΄αριθ. ΔΚΣ 27/07-05-2018 μελέτης και των Ελάχιστων ειδικών όρων.  

Η τεχνική έκθεση πρέπει να στηρίζεται στα στοιχεία των Τευχών της Τεχνικής Περιγραφής και των 

Τεχνικών Προδιαγραφών και λοιπών τεχνικών - πληροφοριακών στοιχείων της υπ΄αριθ. ΔΚΣ 27/07-05-

2018 μελέτης και των Ελάχιστων ειδικών όρων, και θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων, με 

λεπτομέρεια και εισήγηση περί του ενδεδειγμένου τρόπου επίλυσης σε τυχόν υπάρχοντα 

προβλήματα λόγω της μη προβλεπόμενης συντήρησης η λόγω παλαιότητας η λόγω κακής 

κατασκευής  των προς συντήρηση σιντριβανιών.  

 

β) Έκθεση Μεθοδολογίας, ενιαία για το σύνολο της σύμβασης, που θα περιλαμβάνει: 

β.1) Τις κύριες δραστηριότητες – ενέργειες για την παροχή των υπηρεσιών, με σύντομη περιγραφή 

της κάθε μιας και παρουσίαση των τυχόν εντύπων που την συνοδεύουν, καθώς και την αξιοποίηση 

του διατιθέμενου εξοπλισμού / λογισμικού, όπου απαιτείται. Θα αξιολογηθεί, επίσης, ιδιαίτερα η 

παρουσίαση διαδικασιών και μεθόδων που αφορούν τον έλεγχο και την βελτιστοποίηση της 

απόδοσης και της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων, τις οποίες αφορά η παροχή υπηρεσιών. 

β.2) Τη παρουσίαση των προβλεπόμενων εσωτερικών διαδικασιών για τη παροχή των υπηρεσιών και 

των τυχόν εντύπων που τις συνοδεύουν (π.χ. πρόγραμμα διαχείρισης συντήρησης, σχέδια ασφάλειας 

και υγείας, κ.λ.π.).  

β.3) Τη παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας των δραστηριοτήτων για την παροχή των υπηρεσιών 

(π.χ. χρονοδιαγράμματα βασικών ελέγχων και εργασιών λειτουργίας και συντήρησης, 

προγραμματισμένης συντήρησης, κ.λ.π.). 

β.4) Αναφορά σε τυχόν συμβάσεις στις οποίες εφαρμόσθηκε επιτυχώς η περιγραφόμενη 

μεθοδολογία ή/και τα τυχόντα καινοτόμα στοιχεία αυτής. 

 

γ) Έκθεση σχετική με την Ομάδα Παροχής των υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει: 

γ.1) Παρουσίαση όλων των στελεχών της ομάδας παροχής των υπηρεσιών με αναφορά της 

προηγούμενης συνεργασίας τους με το διαγωνιζόμενο, συνοδευόμενη από τον Πίνακα, όπου 

παρουσιάζεται η σχέση συνεργασίας τους με το διαγωνιζόμενο. 

γ.2) Παρουσίαση των καθηκόντων που προβλέπεται να αναλάβουν για την παροχή των υπηρεσιών 

συνοδευόμενη από οργανόγραμμα με τη στελέχωση της ομάδας παροχής της ζητουμένων 

υπηρεσιών (επιστημονικά στελέχη και λοιπό προσωπικό), όπου θα παρουσιάζοντα τα καθήκοντα και 

η κατανομή ευθυνών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της ομάδος. 

γ.3) Στοιχεία από ενδεχόμενη προηγούμενη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας παροχής των 

υπηρεσιών. 

γ.4) Δήλωση του συντονιστή - επόπτη, στην οποία να επισυνάπτεται πίνακας υπηρεσιών και στην  

οποία να δηλώνει σε πόσες και ποιες υπηρεσίες άσκησε παρόμοια καθήκοντα και εάν οι υπηρεσίες 

αυτές εξελίχθηκαν και ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήματα. 
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δ) Υπεύθυνη Δήλωση: 

δ.1) Για τα πρόσωπα της ομάδας παροχής των υπηρεσιών που δεν ανήκουν στο στελεχιακό δυναμικό 

του διαγωνιζόμενου, πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου περί της σχέσης 

εργασίας με τα άτομα αυτά, με σαφή αναφορά στη χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της 

συνεργασίας.  

Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

εταιρείας, με την οποία διατηρεί το μέλος της ομάδας παροχής υπηρεσίας σχέση συνεργασίας και να 

προσυπογράφεται από το συνεργαζόμενο μέλος της ομάδας. Για την σχέση συνεργασίας προαιρετική 

η υποβολή αντιγράφων Δ.Π.Υ. ή συμφωνητικών ή εγγράφων από φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού 

τομέα. 

 

ε) Υπεύθυνη Δήλωση:  

ε.1) περί του κύκλου εργασιών αποκλειστικά στον τομέα των δραστηριοτήτων που αποτελεί το 

αντικείμενο της σύμβασης για τις τρείς τελευταίες οικονομικές χρήσεις έτσι ώστε να αποδεικνύουν 

ότι καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας.  

Για τα αναφερόμενα στοιχεία των μελών της ομάδας παροχής υπηρεσίας, η Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

Στις υπεύθυνες δηλώσεις ψηφιακά υπογεγραμμένες δεν χρειάζεται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής και φέρουν ημερομηνία σύνταξης εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία  

 

Λόγοι αποκλεισμού: 

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της 

υπ΄αριθ. 74/2018 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της 

υπ΄αριθ. 74/2018 Διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας. 

 

Κριτήρια επιλογής: Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης 

επαγγελματικής δραστηριότητας, την Οικονομική και χρηματοοικονομικής επάρκεια, την Τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα, τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, την  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων όπως αναλυτικά προβλέπονται στα άρθρα 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 και 2.2.8 της υπ΄αριθ. 74/2018 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά 

δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της υπ΄αριθ. 74/2018 Διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός 

φορέας. 

 

Απαιτούμενες Εγγυήσεις: 

Εγγυητική Συμμετοχής το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% (=7.884,00€ - επτά χιλιάδων 

οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ  ) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. για το 

σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός 

ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

 

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους: 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις 

προφορές τους. 

 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 05/03/2019 και ώρα 15:00 

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  05/04/2019 και ώρα 15:00  

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 11/04/2019 και από ώρα 10:00 - 11:00 

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα 

(12)  μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.   

 

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού. 

ΑΔΑ: 68ΩΣΩΡ5-ΧΕ0



 

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

 

Έννομη προστασία: 

Προδικαστικές προσφυγές  :  

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 συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης 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 το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα IV της 

υπ΄αριθ. 74/2018 Διακήρυξη. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη 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.  

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, 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. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. το οποίο επιστρέφεται στον 

προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που 

πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 

προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

 

Στοιχεία Φορέα αρμόδιο για τις διαδικασίες προσφυγής: 

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), 

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωαννής Ρέντης κτίριο Κεράνης, Αθήνα,  

Tηλέφωνο: +30 2132141216,  

Ε-mail:aepp@aepp-procurement.gr,  

Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr 

 

Σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. 2634/13-03-2018 – ΑΔΑ: 606ΖΩΡ5-Ε91 και 9264/24-07-2018 – 

ΑΔΑ:ΩΝΦΜΩΡ5-Ω6Ε Αποφάσεις Δημάρχου. 

 

 

 

 

  

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ 
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