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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                            Καταχωρείτε στο ΚΗΜ∆ΗΣ 

Ταχ.∆/νση: Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Τ.Κ. 723 00 

Τηλέφωνο:  28433 40518 
Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη 
Fax    :   28430 29243 
E-mail :  xiradaki@sitia.gr                                

Αρ. Πρωτ.  4285/01.9.2017 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την ανάδειξη προµηθευτή για την «Προµήθεια Ανταλλακτικών και Ελαστικών 
Επισώτρων Οχηµάτων & Μηχανηµάτων έργου υπηρεσιών ∆ήµου Σητείας έτους 

2017» 
 

Ο ∆ήµαρχος Σητείας 

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προµήθειας Ανταλλακτικών και Ελαστικών 
Επισώτρων Οχηµάτων & Μηχανηµάτων έργου υπηρεσιών ∆ήµου Σητείας έτους 
2017» προϋπολογισµού 125.752,23 €  µε ΦΠΑ 24%,   

 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Σητείας 
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 
Οδός: Π. Βαρθολοµαίου 9 
Ταχ.Κωδ.: 72300 
Τηλ.: 28433 40518 
Telefax: 28430 29243 
E-mail: Xiradaki@sitia.gr 
Ιστοσελίδα: www.sitia.gr 
Κωδικός NUTS: EL432 (Νοµός: Λασιθίου) 
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύµβασης υπάρχει  στη διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr (διαδικτυακή 

πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) όπου ο διαγωνισµός έλαβε συστηµικό αριθµό 45209  και οι 

προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ανωτέρω διεύθυνση.  Επίσης 
τα έγγραφα της σύµβασης έχουν αναρτηθεί και  στη διεύθυνση (URL) του ∆ήµου :  
www.sitia.gr.  
 
3. Κωδικός CPV: 34913000-0 ∆ιάφορα ανταλλακτικά , 34350000-5   Ελαστικά  
ελαφριάς και βαρέας χρήσεως 
 
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προµήθειας: EL432 (Νοµός: 
Λασιθίου) 
 
5. Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: Αντικείµενο της σύµβασης  είναι η 
προµήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και ελαστικών επισώτρων για τις 
ανάγκες συντήρησης και επισκευής των µηχανοκίνητων οχηµάτων (επιβατηγά, 
φορτηγά κλπ) καθώς και µηχανηµάτων έργων όλων των Υπηρεσιών του ∆ήµου 
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Σητείας προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και αποτελεσµατική χρήση και 
λειτουργία αυτών.   
 
 Η παρούσα σύµβαση διαιρείται στις παρακάτω οµάδες :  

ΟΜΑ∆Α Α  : «Προµήθεια  Ανταλλακτικών οχηµάτων & µηχανηµάτων έργου » 
εκτιµώµενης αξίας 91.663,39 € µε ΦΠΑ.24% 
ΟΜΑ∆Α Β  : «Προµήθεια Ελαστικών Επίσωτρων  οχηµάτων & µηχανηµάτων έργου 
», εκτιµώµενης αξίας 34.088,84 € µε  ΦΠΑ 24% 
 
Τα ανωτέρω είδη  θα παραδοθούν τµηµατικά κατά τη διάρκεια της σύµβασης στις 
αποθήκες του ∆ήµου εντός 7 ηµερών από την αίτηση της Υπηρεσίας προς τον 
προµηθευτή.   
 
Οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλλουν 
προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες για το σύνολο όµως των ειδών της  
οµάδας των ελαστικών ή το σύνολο των ειδών ανά όχηµα της οµάδας των 
ανταλλακτικών. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών µίας οµάδας επιφέρει 
αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της οµάδας.  
 
6. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές  
 
7. Χρόνος παράδοσης της προµήθειας µέσα σε προθεσµία 8 µηνών από την 
υπογραφή της σύµβασης.  

  
8. ∆ικαιούµενοι & προϋποθέσεις συµµετοχής.:  
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και ενώσεις  οικονοµικών φορέων. 
Οι συµµετέχοντες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συµµετοχής: 
 
Α) να µη συντρέχουν για τον οικονοµικό φορέα οι λόγοι αποκλεισµού των παρ.1 , 2 
και 4β του ά.73 του Ν.4412/2016 και να µην του έχει επιβληθεί η ποινή του 
αποκλεισµού µε την ΚΥΑ του ά.74 του Ν.4412/2016. 
 
Β) να πληρούν τα κριτήρια επιλογής :  
 
1) Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας δηλαδή θα 
πρέπει : για τους ηµεδαπούς οικονοµικούς φορείς: να είναι εγγεγραµµένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο µε αντικείµενο δραστηριότητας 
συναφές µε αυτό της εν λόγω προµήθειας και για τους αλλοδαπούς οικονοµικούς 
φορείς: να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα 
που τηρούνται στο κράτος - µέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο 
Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε αντικείµενο 
δραστηριότητας συναφές µε αυτό της εν λόγω προµήθειας. 
2)  Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα δηλαδή  οι οικονοµικοί φορείς  
απαιτείται: 
 α) να διαθέτουν  πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτηµα VI της 
παρούσας.   
 
9. Όροι εκτέλεσης της σύµβασης: για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η 
παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1.β του ν. 
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε την εξόφληση του 100% της 
συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών . Ο εν λόγω τρόπος 
πληρωµής εφαρµόζεται και στην περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων. 
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Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 206 του Ν. 
4412/16 για χρονικό διάστηµα 3 µηνών, εφόσον δεν έχουν µεταβληθεί οι ποσότητες 
που κατακυρώθηκαν στον Προµηθευτή, µετά από εισήγηση της επιτροπής 
αξιολόγησης του διαγωνισµού και αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και εφόσον δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης , υπέρβαση 
των προβλεπόµενων στη διακήρυξη ποσοτήτων και της προϋπολογιζόµενης δαπάνης 
αυτών µε ΦΠΑ 24%. Στην περίπτωση αυτή ο Προµηθευτής υποχρεούται να 
ικανοποιήσει το αίτηµα του ∆ήµου µε την ίδια τιµή µε αυτή της προσφοράς του . 
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 
παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
10. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιµής, στο σύνολο των ειδών της  οµάδας των ελαστικών και στο 
σύνολο των ειδών ανά όχηµα, της οµάδας των ανταλλακτικών. 
 
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε ηλεκτρονικό τρόπο  
µέσω της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, η ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι 
η  Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.µ. 
 Η ηµέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η Τετάρτη 06 Σεπτεµβρίου 2017 
και ώρα 00:01πµ. Η ηµέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Τετάρτη 27 
Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 17:00µµ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών 
θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 
διαγωνισµού.  
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει να καταθέσουν , επι ποινή 
αποκλεισµού, τα παρακάτω δικαιολογητικά για τη συµµετοχή τους :  
α) Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως 
προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 
β) Εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016  
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ψηφιακά υπογεγραµµένη ,στην οποία θα 
δηλώνεται ότι: 

• Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης των σχετικών µε αυτή διατάξεων και 
των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 

• Για ποια ή ποίες οµάδες ειδών επιθυµούν να δώσουν προσφορά 

• αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική 

υποβολή και έντυπη προσκόµιση, όπου απαιτείται, των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 103 & 80 του Ν. 4412/16.  

 
δ) Την Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά τους µε τα απαραίτητα δικ/κά.:  
 
Για την Οµάδα Α : Ανταλλακτικά  
1α. Πιστοποιητικά για τα εφάµιλλα ανταλλακτικά σύµφωνα µε την 1400/2002 και 
461/2010 οδηγία της Ε.Ε. επίσηµα µεταφρασµένα. 
1β. Πιστοποίηση του οίκου κατασκευής των ελαστικών κατά   ISO 9001 ή άλλα 

ισοδύναµα εν ισχύ .επίσηµα µεταφρασµένα.  

Για την Οµάδα Β : Ελαστικά 
1γ. Πιστοποίηση του οίκου κατασκευής των ελαστικών κατά  ISO 9001 ή 
IS0/TS16949 (σχεδιασµός και κατασκευή ελαστικών) ή άλλα ισοδύναµα εν ισχύ  
επίσηµα µεταφρασµένα.  
 
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ψηφιακά υπογεγραµµένη του 
προσφέροντος οικονοµικού φορέα   
    Ότι :  
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2α.Για την Οµάδα Α : Ανταλλακτικά  
• Τα ανταλλακτικά τα οποία προσφέρει είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές 

της υπ΄αριθµ. 31/2017 µελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος & πρασίνου του ∆ήµου 
Σητείας τους όρους της οποίας αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτά.  

• Τα προσφερόµενα ανταλλακτικά είναι κατάλληλα για το αντίστοιχο  όχηµα όπως 
αυτό περιγράφεται στη σχετική µελέτη  

• Τα προσφερόµενα ανταλλακτικά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι άριστης 
ποιότητας, στερούνται εργοστασιακών ελαττωµάτων και δεν είναι από διαλογή.  

• Τα προσφερόµενα ανταλλακτικά είναι τα γνήσια του εργοστασίου κατασκευής του 
κάθε οχήµατος – µηχανήµατος – υπερκατασκευής ή εναλλακτικά εφάµιλλης 
ποιότητας, σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 (ή του 
αναθεωρηµένου 461/2010). 

•  Τα  προσφερόµενα  ανταλλακτικά θα  φέρουν σήµανση CE, εκτός από αυτά που 
εξαιρούνται, σύµφωνα µε τον Νόµο ή Οδηγία της Ε.Ε 

• Η παράδοση των ανταλλακτικών θα γίνεται σταδιακά ανάλογα µε τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του ∆ήµου εντός 7 ηµερών από την αίτηση της Υπηρεσίας προς τον 
προµηθευτή, στις αποθήκες του ∆ήµου. 

• Εγγυάται την Καλή Λειτουργία των προσφερόµενων ανταλλακτικών , για 
τουλάχιστον για ένα (1) έτος και παρέχει τη δυνατότητα άµεσης αντικατάστασης 
των ελαττωµατικών. 

• Τις χώρες κατασκευής των ανταλλακτικών 
 
2β.Για την Οµάδα Β : Ελαστικά  
• Τα ελαστικά τα οποία προσφέρει είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 

υπ΄αριθµ. 31/2017 µελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος & πρασίνου του ∆ήµου 
Σητείας τους όρους της οποίας αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτά.  

• Τα ελαστικά επίσωτρα που θα παραδοθούν, θα είναι καινούργια, άριστης 
ποιότητας, Α΄ διαλογής, θα στερούνται εργοστασιακών ελαττωµάτων, δεν θα είναι 
από αναγόµωση και η  παραγωγής τους θα είναι εντός του τελευταίου 6-µήνου 
πριν από την ηµεροµηνία παράδοσης τους. 

• Η παράδοση των ελαστικών θα γίνεται σταδιακά ανάλογα µε τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του ∆ήµου εντός 7 ηµερών από την αίτηση της Υπηρεσίας προς τον 
προµηθευτή, στις αποθήκες του ∆ήµου. 

• Οι προδιαγραφές κατασκευής των ελαστικών θα είναι σύµφωνες µε τους 
κανονισµούς του διεθνούς οργανισµού ETRTO, τις διατάξεις των οδηγιών 
2005/11/ΕΚ/16-02-2005 και 92/23/31- 3-92 του Συµβουλίου της Ε.Ε. (ΦΕΚ 589 
τεύχος 2ο  της 30-09-92) και τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις που ισχύουν 
σήµερα.  

• Τα ελαστικά θα έχουν Έγκριση καταλληλόλητας για την κυκλοφορία στην 
Ευρωπαϊκή Αγορά, που απεικονίζεται µε ανάγλυφη µορφή στο πλαϊνό µέρος µε το 
γράµµα (Ε) ή (e) εγγεγραµµένο σε κύκλο ή παραλληλόγραµµο µε ακολουθία ενός 
αριθµού που πιστοποιεί την συµµόρφωση στον κανονισµό ECE. 

• Εγγυάται την Καλή Λειτουργία των προσφερόµενων ελαστικών , τουλάχιστον για 
ένα (1) έτος ή 50.000Km και παρέχει τη δυνατότητα άµεσης αντικατάστασης των 
ελαττωµατικών ελαστικών. 

• Τις χώρες των εργοστασίων κατασκευής των ελαστικών, 
•   Σε περίπτωση παραγωγής αυτών σε χώρα εκτός Ε.Ε., ότι διαθέτουν πιστοποίηση 

σε ισχύ από αναγνωρισµένο φορέα της Ε.Ε. για τα ποιοτικά πρότυπα, πρώτες ύλες, 
τεχνολογία κατασκευής των ελαστικών 

•  ότι τηρούνται οι Ευρωπαϊκές οδηγίες για την τυποποιηµένη ετικέτα ελαστικών 
 

3. Τεχνικά φυλλάδια 
3α. Για την Οµάδα Α : Ανταλλακτικά , µπορούν Προαιρετικά  να  κατατεθούν 
κατάλογοι ή τεχνικά φυλλάδια τα οποία όµως  δεν θα πρέπει να περιέχουν 
οικονοµικά στοιχεία για τα προσφερόµενα είδη.  
 
 3β.Για την Οµάδα Β : Ελαστικά, θα πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν τα 
τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστή των ελαστικών ή του επίσηµου 
αντιπροσώπου στη χώρα. Τα κατατιθέµενα prospectus, η παρουσία των οποίων είναι 
υποχρεωτική στις Τεχνικές προδιαγραφές για τα προσφερόµενα  
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είδη, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά . 
 

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και 
δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα έξι (6) µηνών από την  επόµενη της 
ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, δηλαδή µέχρι 
04.04.2018. 
 
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
 
14. Χρηµατοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει τους  παρακάτω 
Κ.Α. του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017-2018 :  
 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΟ  ΑΑΥ-(Α∆Α) 

20-6263.003 
Προµήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  

& επισκευή µεταφορικών µέσων 
46.489,24  663/17-6ΩΨΨΩ1Γ-2ΒΜ 

20-6264.001 
Προµήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  

& επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 

4.216,87  

 

664/17-ΩΑ49Ω1Γ-ΞΘΩ 

10-6263.003 
Προµήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  

& επισκευή µεταφορικών µέσων 

6.628,32  

 

665/17-Ω4ΨΚΩ1Γ-Ε3Η 

25-6263.002 
Προµήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  

& επισκευή µεταφορικών µέσων 
7.853,54  

666/17-67ΞΣΩ1Γ-ΠΧ2 

70-6263.002 

Προµήθεια ανταλλακτικών για 

συντήρηση  & επισκευή µεταφορικών 

µέσων 

3.901,71  

 

667/17-7ΑΤΛΩ1Γ-ΠΑΧ 

30-6263.002 

Προµήθεια ανταλλακτικών για 

συντήρηση  & επισκευή µεταφορικών 

µέσων 

9.223,47  

668/17-7ΘΓΥΩ1Γ-4ΛΦ 

30-6264.003 

Προµήθεια ανταλλακτικών για 

συντήρηση  & επισκευή λοιπών 

µηχανηµάτων 

13.350,24  

669/17-7Γ0ΓΩ1Γ-6ΙΨ 

20-6263.002 
Προµήθεια   ελαστικών  µεταφορικών 

µέσων 

19.970,20  

 

670/17-7ΗΒΘΩ1Γ-12Φ 

20-6264.003 
Προµήθεια ελαστικών λοιπών 

µηχανηµάτων 

570,40  

 

Αφορά δαπάνη έτους 2018 

και Θα διατεθεί πριν την 

υπογραφή της σύµβασης  

10-6263.002 
Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών 

µέσων 

3.320,72  

 

671/17-6Θ8ΧΩ1Γ-ΒΡ9 

25-6263.001  
Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών 

µέσων 

1.736,00  

 

672/17-ΩΩΛΕΩ1Γ-Ι1Ι 

70-6263.001  
Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών 

µέσων 

1.041,60  

 

673/17-7ΙΔΩΩ1Γ-ΠΕΜ 

30-6263.001  
Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών 

µέσων 

3.878,72  

 

674/17-ΩΣΩΔΩ1Γ-Ω6Φ 

30-6264.002  
Προµήθεια  ελαστικών λοιπών 

µηχανηµάτων 

3.571,20  

 

675/17-ΩΥΡΧΩ1Γ-ΘΜΣ 

 
Σχετική  η υπ’ αριθ. 118/17 Απόφαση οικονοµικής επιτροπής για την διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017-2018, µε Α∆Α: 7ΗΑΜΩ1Γ-ΦΦΡ  
 

15. Προδικαστικές προσφυγές:  

Οι παρούσες διαφορές ρυθµίζονται στα ά.345 έως 374 του N.4412/2016 και στο 
Π.∆.39/2017 (ΦΕΚ 64/04.05.2017/τ.Α) «Κανονισµός Εξέτασης Προδικαστικών 
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προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προδικαστικών 
προσφυγών» 
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 µε τηλεοµοιοτυπία (άρθρο 361 
παρ. 1 περ. α΄ν. 4412/2016), β) δέκα ( 10) ηµέρες από την πλήρη , πραγµατική ή 
τεκµαιρόµενη , γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του οικ. φορέα.  
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της προκήρυξης , η πλήρης γνώση αυτής 
τεκµαίρεται µετά την πάροδο 15 ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά µε τη χρήση τυποποιηµένου εντύπου , όπως 
αυτό παρατίθεται στο Παράρτηµα I του Π.∆.39/2017. 
Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού και κοινοποιείται 
µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ΑΕΠΠ. Ως ηµεροµηνία υποβολής της 
προσφυγής θεωρείται η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον 
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού. 
Η αναθέτουσα αρχή, το αργότερο την επόµενη της κατάθεσης εργάσιµη ηµέρα, 
ειδοποιεί την ΑΕΠΠ σχετικά µε την κατάθεση της προσφυγής και της παραχωρεί 
δικαίωµα πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισµού. Επίσης η 
αναθέτουσα αρχή: (α) κοινοποιεί την προσφυγή µέσω του συστήµατος επικοινωνίας 
του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισµού το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών 
σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο ο οποίος µπορεί να θίγεται από την αποδοχή της 
προσφυγής, προκειµένου να ασκήσει το δικαίωµα παρέµβασής του στη διαδικασία 
εξέτασης της προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισµού, και 
(β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ µέσω του συστήµατος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού 
τόπου του διαγωνισµού το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµέρα 
κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και 
τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόµενους τρίτους. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον 
προσφεύγοντα παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 
ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της 
σχετικής σύµβασης, ή αν η προσφορά αφορά για  τµήµα/τµήµατα  της παρούσας 
σύµβασης , το  ύψος του παράβολου υπολογίζεται επι της αξίας του 
τµήµατος/τµηµάτων, το οποίο επισυνάπτεται σε µορφή αρχείου pdf. 
 
 
 
 

Ο ∆ήµαρχος 

 

Θεόδωρος Πατεράκης  

      






