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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 35/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την 
εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών εορταστικού διακόσμου και τοποθέτηση, 
εκτοποθέτηση, μεταφορά εορταστικών κατασκευών» σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 19/2019 Μελέτη 
της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων - Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής 
Σηματοδότησης, προϋπολογισμού 223.467,72€, με Φ.Π.Α.

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 77248

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: 2313316119 (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 20/09/2019 και ώρα 14:00
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης)  δημοσιεύεται 
και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016: στην Εβδομαδιαία Τοπική 
Εφημερίδα “ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ” & στην Ημερήσια Νομαρχιακή Εφημερίδα “ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ” του 
Νομού Θεσσαλονίκης. Η προκήρυξη (περίληψη της  Διακήρυξης)   όπως προβλέπεται στην 
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Το τεύχος της σύμβασης 
καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 
www.thessaloniki.gr.

Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών εορταστικού διακόσμου και τοποθέτηση, 
εκτοποθέτηση, μεταφορά εορταστικών κατασκευών για τον εορταστικό στολισμό και την 
φωταγώγηση της πόλης στις εορταστικές περιόδους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η υπ΄ αριθ. 
19/2019 Μελέτη περιλαμβάνει: α) επισκευή και επανατοποθέτηση των αποθηκευμένων 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

∆ήµος Θεσσαλονίκης 19/09/2019
Α. Π.: 147853
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κατασκευών καθώς και όσων παραμένουν αναρτημένες στην πόλη (άρθρα 1-18), β) την προμήθεια 
των απαραίτητων υλικών (άρθρα 19-32) για την επισκευή των φθορών που παρουσιάζουν οι 
κατασκευές αυτές μετά από πολυετή χρήση καθώς και των απαραίτητων υλικών για τη συντήρηση 
του υπόλοιπου εορταστικού διακόσμου που τοποθετείται κάθε χρόνο με αυτεπιστασία από τα 
συνεργεία της Υπηρεσίας και γ) την προμήθεια – τοποθέτηση νέου διακόσμου για δύο κεντρικές 
οδούς της πόλης (άρθρα 33 & 34).
Οι εργασίες περιλαμβάνουν:
1. α) όσον αφορά τις κατασκευές που βρίσκονται στις αποθήκες: αποκατάσταση ή αντικατάσταση τυχόν 
φθαρμένων - καμένων τμημάτων, μεταφορά των κατασκευών, συναρμολόγηση, τοποθέτηση, δοκιμή, 
έλεγχος καλής και ασφαλούς λειτουργίας, και β) για τις κατασκευές που παραμένουν αναρτημένες στην 
πόλη: αποκατάσταση ή αντικατάσταση επιτόπου ή στο εργαστήριο του αναδόχου τυχόν φθαρμένων 
τμημάτων επανατοποθέτηση, δοκιμή, έλεγχος καλής και ασφαλούς λειτουργίας.
2. Τον έλεγχο και την επισκευή τυχόν βλαβών καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους.
3. Μετά το πέρας της περιόδου χρήσης των, την εκτοποθέτηση, αποσυναρμολόγηση, μεταφορά, έλεγχο 
και τακτοποίηση στις αποθήκες της αρμόδιας Υπηρεσίας όλων  των κατασκευών.
4. Την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση, την εκτοποθέτηση, αποσυναρμολόγηση, μεταφορά, 
έλεγχο και τακτοποίηση στις αποθήκες της αρμόδιας Υπηρεσίας των νέων ειδών (φωτεινά επιστήλια και 
γιρλάντες) για τη διακόσμηση δύο κεντρικών οδών.

Κωδικός CPV: 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων 
CPV:. 31522000-1 Φωτιστικά για χριστουγεννιάτικα δένδρα.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 180.215,90€ που με την προσθήκη του Φ.Π.Α. 
24% (=43.251.82€), ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 223.467,72€, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.

Πηγή χρηματοδότησης: Ανταποδοτικά Έσοδα
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. Το 100% της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική 
παραλαβή των υλικών.

Υποδιαίρεση σε τμήματα: 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν προσφορές για το
σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής για το σύνολο του  
ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας.

Διάρκεια Σύμβασης: 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννιά (9) μήνες από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του 
συμφωνητικού και την ανάρτησή του στο ΚΗΜΔΗΣ.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
3. Τεχνική Προσφορά :
 Τεχνική προσφορά του συστήματος σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.4 του τεύχους της 

υπ΄αριθ. 35/2019 Διακήρυξης.
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 Συμπληρωμένο το Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (Παράρτημα IV - Τεύχος υπ΄αριθ. 35/2019 
Διακήρυξης).

4. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 19/2019 
Μελέτη της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων – Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και 
Φωτεινής Σηματοδότησης.
5. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 στο τεύχος  της υπ΄αριθμ. 35/2019 
Διακήρυξης. και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και όρους της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων.

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΄αριθμ. 35/2019 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της 
ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής: 
Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
2.2.4 και τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 2.2.7, όπως 
αναλυτικά προβλέπονται στο τεύχος της υπ΄αριθμ. 35/2019 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα 
σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγυητική Συμμετοχής: ποσοστού 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. 
3.604,32€ (τρείς χιλιάδες εξακόσια τέσσερα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά).
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός 
Φ.Π.Α.

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 
προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 20/09/2019 και ώρα 14:00
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 04/10/2019 και ώρα 15:00
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:  10/10/2019 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 
Διαγωνισμού.

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 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 V της υπ΄αριθμ. 35/2019 
Διακήρυξης.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης 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
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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.
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 παράβολο  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. 10592/03-09-2019 – ΑΔΑ: 618ΧΩΡ5-ΔΙ7 και 10638/04-09-2019 – 
ΑΔΑ:78ΛΕΩΡ5-56Ω  Αποφάσεις Δημάρχου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ
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