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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:725580-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Ηλεκτρικά οχήματα

2022/S 249-725580

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

Ταχ. κωδικός: 54636

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΩ ΔΑΛΛΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.dalla@thessaloniki.gr

Τηλέφωνο: +30 2313317573

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: www.thessaloniki.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.thessaloniki.gr

I.3) Επικοινωνία

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη

διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:

Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δήμου Θεσσαλονίκης

Αριθμός αναφοράς: 48/2022

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

34144900 Ηλεκτρικά οχήματα

II.1.3) Είδος σύμβασης

Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια έντεκα (11) καινούργιων αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τις

υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης
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II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 224 021.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι

Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 4

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

34144900 Ηλεκτρικά οχήματα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:

Ένα (1) Ηλεκτροκίνητο επιβατηγό όχημα πέντε θέσεων Δημοτικής Αστυνομίας

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 36 910.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες: 6

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

ναι

Ταυτότητα του έργου:

Φορέας χρηματοδότησης η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΚωδΣΑ:2019ΕΠ00810092, Πράξη «Προμήθεια

ηλεκτροκίνητων οχημάτων» με ΟΠΣ 5038139 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

και στον άξονα προτεραιότητας «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου

τουάνθρακα σε όλους τους τομείς»Η πράξη συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής

της σύμβασης

Απαιτούνται Εγγυήσεις:

1.Συμμετοχής: ύψους 2% επί της αξίας του τμήματος, ήτοι 738,20 € για το Τμήμα 1

2.Καλής εκτέλεσης: ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος

3.Καλής λειτουργίας:ποσοστού 4% επί της συμβατικής αξίας του τμήματος

II.2) Περιγραφή
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II.2.1) Τίτλος:

ΦΟΡΤΗΓΑ

Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

34144900 Ηλεκτρικά οχήματα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:

Τρία (3) Ηλεκτροκίνητα τετράκυκλα φορτηγά με ανατροπή και πλυστικό για τη Διεύθυνση Καθαριότητας και

Μηχανικών Μέσων

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 140 325.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες: 7

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

ναι

Ταυτότητα του έργου:

Φορέας χρηματοδότησης η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΚωδΣΑ:2019ΕΠ00810092, Πράξη «Προμήθεια

ηλεκτροκίνητων οχημάτων» με ΟΠΣ 5038139 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

και στον άξονα προτεραιότητας «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου

τουάνθρακα σε όλους τους τομείς»Η πράξη συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής

της σύμβασης.

Απαιτούνται Εγγυήσεις:

1. Συμμετοχής: ύψους 2% επί της αξίας του τμήματος, ήτοι 2.806,50 € για το Τμήμα 2

2. Καλής εκτέλεσης: ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος

3.καλής λειτουργίας:ποσοστού 4% επί της συμβατικής αξίας του τμήματος

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

ΔΙΚΥΚΛΑ

Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

34144900 Ηλεκτρικά οχήματα
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II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:

Έξι (6) Ηλεκτροκίνητα δίκυκλα Δημοτικής Αστυνομίας

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 40 500.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες: 6

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

ναι

Ταυτότητα του έργου:

Φορέας χρηματοδότησης η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΚωδΣΑ:2019ΕΠ00810092, Πράξη «Προμήθεια

ηλεκτροκίνητων οχημάτων» με ΟΠΣ 5038139 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

και στον άξονα προτεραιότητας «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου

τουάνθρακα σε όλους τους τομείς»Η πράξη συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής

της σύμβασης.

Απαιτούνται Εγγυήσεις:

1. Συμμετοχής: ύψους 2% επί της αξίας του τμήματος, ήτοι 810,00 € για το Τμήμα 3

2. Καλής εκτέλεσης: ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος

3.καλής λειτουργίας:ποσοστού 4% επί της συμβατικής αξίας του τμήματος

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

ΔΙΚΥΚΛΟ (ΕΝΑ)

Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

34144900 Ηλεκτρικά οχήματα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:

Ένα (1) Ηλεκτροκίνητο δίκυκλο για λοιπές Υπηρεσίες του Δήμου

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
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Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 286.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες: 6

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

ναι

Ταυτότητα του έργου:

Φορέας χρηματοδότησης η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΚωδΣΑ:2019ΕΠ00810092, Πράξη «Προμήθεια

ηλεκτροκίνητων οχημάτων» με ΟΠΣ 5038139 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

και στον άξονα προτεραιότητας «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου

τουάνθρακα σε όλους τους τομείς»Η πράξη συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής

της σύμβασης.

Απαιτούνται Εγγυήσεις:

1. Συμμετοχής: ύψους 2% επί της αξίας του τμήματος, ήτοι 125,72€ για το Τμήμα 4

2. Καλής εκτέλεσης: ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος

3. Καλής λειτουργίας:ποσοστού 4% επί της συμβατικής αξίας του τμήματος

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την

εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής

τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.

4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά

ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

27/12/2022 S249

https://ted.europa.eu/TED

5 / 8

22PROC011901286 2022-12-27



EE/S S249

27/12/2022

725580-2022-EL

6 / 8

Δεν απαιτείται

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Δεν απαιτείται

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

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.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας

Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία: 27/01/2023

Τοπική ώρα: 14:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους

επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:

Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία: 02/02/2023

Τοπική ώρα: 10:00

Τόπος:

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.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 02.02.2023 και από ώρα 10:00π.μ.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
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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

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€).

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.

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΄αριθμ.48/2022 Διακήρυξης και

σύμφωνα με την υπ’αριθ.21/2022 Μελέτη.

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 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.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:28.12.2022 και ώρα 14:00μμ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά

την οριστική παραλαβή των υλικών. β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ)

Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦ.ΘΗΒΩΝ 196-198 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΡΑΝΗΣ

Πόλη: ΑΘΗΝΑ

Ταχ. κωδικός: 18233

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr

Τηλέφωνο: +30 2132141216

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

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
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τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα V.

της υπ΄αριθμ. 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.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ταχ. διεύθυνση: ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄1

Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ταχ. κωδικός: 54636

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: k.lamprou@thessaloniki.gr

Τηλέφωνο: +30 2313317787

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.promitheus.gov.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

22/12/2022
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