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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 1 TK 54636
Πληρ. :Αργυρώ Δάλλα
Τηλ.: 2313 317573 
E-mail: a.dalla@thessaloniki.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ AΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 48/2022

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού 277.786,04 € συμπεριλαμβ. ΦΠΑ 24%.

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 171784

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θεσσαλονίκης  
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.546 36
Τηλέφωνο: 2313 317777
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 28.12.2022 και ώρα 14:00μμ

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της ΕΕ:22-12-2022

Κωδικός CPV: 34144900-7: Ηλεκτρικά οχήματα

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 277.786,04€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% (καθαρή αξία 224.021,00€  και ΦΠΑ 24% 53.765,04€).

Χρηματοδότηση της σύμβασης:
Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Κωδ. ΣΑ: 2019ΕΠ00810092. Η σύμβαση 
περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 4 της Πράξης : «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δ. Θεσσαλονίκης (1 
επιβατικό, 3 τετράκυκλα φορτηγά με ανατροπή και πλυστικό και 7 δίκυκλα)» η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5038139 και στον άξονα 
προτεραιότητας «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε 
όλους τους τομείς». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
Αντικείμενο Σύμβασης:
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Η προμήθεια έντεκα (11) καινούργιων αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου 
Θεσσαλονίκης

Υποδιαίρεση σε τμήματα:
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα : 
Τμήμα 1: «ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ» (ΕΝΑ), εκτιμώμενης αξίας:   45.768,40€ (36.910,00€ πλέον ΦΠΑ 8.858,40€)
Τμήμα 2: «ΦΟΡΤΗΓΑ» (ΤΡΙΑ), εκτιμώμενης αξίας: 174.003,00€ (140.325,00€ πλέον ΦΠΑ 33.678,00€) 
Τμήμα 3: «ΔΙΚΥΚΛΑ» (ΕΞΙ), εκτιμώμενης αξίας:   50.220,00€ (40.500,00€ πλέον ΦΠΑ 9.720,00€)
Τμήμα 4: «ΔΙΚΥΚΛΟ (ΕΝΑ)», εκτιμώμενης αξίας:7.794,64€ (6.286,00€ πλέον ΦΠΑ1.508,64€) 

Προσφορές υποβάλλονται ανά είδος οχήματος, για ένα ή περισσότερα τμήματα, ή για το σύνολο της προμήθειας 
δηλαδή και για τα τέσσερα τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’αριθ.21/2022 Μελέτης.

Κριτήριο Ανάθεσης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής ανά τμήμα.

Διάρκεια Σύμβασης : 
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες για τα Τμήματα 1, 3 και 4 (Επιβατηγό και δίκυκλα) και 
σε επτά (7) μήνες για το Τμήμα 2 (φορτηγά), αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
2) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)
3) Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθ.48/2022 Διακήρυξης και σύμφωνα με την 
υπ’αριθ.21/2022  Μελέτη.

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.48/2022 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 και με την 
Υπεργολαβία, όπως αναλυτικά προβλέπεται στα άρθρα 2.2.4 και 2.2.8 της υπ΄αριθ.48/2022 Διακήρυξης, 
διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο 
οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγυητική Συμμετοχής: ύψους 2% επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων για το/τα οποίο/οποία 
υποβάλλεται προσφορά. Για το σύνολο του διαγωνισμού το ποσό της εγγυητικής ανέρχεται σε 4.480,42€ 
(τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά). Σε περίπτωση που η προσφορά αφορά 
συμμετοχή σε τμήμα/τμήματα, το ποσό της εγγυητικής πρέπει να ανέρχεται :

σε    738,20 € (επτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά) για το Τμήμα 1
σε 2.806,50 € (δύο χιλιάδες οκτακόσια έξι ευρώ και πενήντα λεπτά) για το Τμήμα 2
σε    810,00 € (οκτακόσια δέκα ευρώ) για το Τμήμα 3
σε    125,72 € (εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά) για το Τμήμα 4
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Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή 
του/των τμήματος/τμημάτων της σύμβασης. 
Εγγύηση καλής λειτουργίας: ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του/των 
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης. 

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: 28.12.2022 και ώρα 14:00μμ
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 27.01.2023 και ώρα 14:00μμ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:  02.02.2023 και από ώρα 10:00π.μ.

Χρόνος ισχύος προσφοράς: 
Δώδεκα (12) μήνες (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών).
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Προδικαστικές προσφυγές 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και 
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 
προσφυγή, κατά 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 του 
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα V. της 
υπ΄αριθ.48/2022 Διακήρυξης.
Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της 
ανωτέρω διακήρυξης.
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.
Κατά των αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π. δύναται να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης με το ίδιο 
δικόγραφο, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο  άρθρο 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 138 του ν. 4782/2021.
Σύμφωνα με την υπ΄αριθ.15497/α.π.329226/25.11.2022 (ΑΔΑ:ΡΒΤΝΩΡ5-23Ι) Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον 
ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Θεσσαλονίκης και την υπ’αριθ.14939/α.π.315698/11.11.2022(ΑΔΑ: ΡΓ7ΤΩΡ5-2ΛΓ) 
Απόφαση Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κ. Σωκράτη Δημητριάδη

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ9ΧΨΩΡ5-ΨΘΕ
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