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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Πόλη: ΤΡΙΚΑΛΑ
Κωδικός NUTS: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα / Karditsa, Trikala
Ταχ. κωδικός: 42100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: panef@trikalacity.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2431351203
Φαξ:  +30 2431351119
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://trikalacity.gr/
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.trikalacity.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 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

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 και εγκατάσταση λυόμενων κερκίδων θεάτρου στο κάστρο της πόλης των Τρικάλων
Αριθμός αναφοράς: 12968/1-3-2023

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
43327000 Προκατασκευασμένος εξοπλισμός

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας 800 θέσεων στο υπαίθριο 
θέατρο του Βυζαντινού κάστρου της πόλης των Τρικάλων –με σκοπό την αντικατάσταση της λυόμενης 
μεταλλικής κερκίδας με υλικά ικριωμάτων που έχει έντονα στοιχεία διάβρωσης και είναι πλέον ακατάλληλη. 
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Λόγω της επικινδυνότητας της υφιστάμενης κατασκευής ο ανάδοχος θα αναλάβει την απεγκατάσταση του 
τμήματος της λυόμενης μεταλλικής κερκίδας που είναι από υλικά ικριωμάτων.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 250 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39111200 Καθίσματα θεάτρου

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL611 Καρδίτσα, Τρίκαλα / Karditsa, Trikala
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Υπαίθριο θέατρο του Βυζαντινού κάστρου της πόλης των Τρικάλων

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας 800 θέσεων στο υπαίθριο 
θέατρο του Βυζαντινού κάστρου της πόλης των Τρικάλων –με σκοπό την αντικατάσταση της λυόμενης 
μεταλλικής κερκίδας με υλικά ικριωμάτων που έχει έντονα στοιχεία διάβρωσης και είναι πλέον ακατάλληλη. 
Λόγω της επικινδυνότητας της υφιστάμενης κατασκευής ο ανάδοχος θα αναλάβει την απεγκατάσταση του 
τμήματος της λυόμενης μεταλλικής κερκίδας που είναι από υλικά ικριωμάτων.
Η Τεχνική έκθεση και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών επισυνάπτονται στη διακήρυξη και συγκεκριμένα στη 
μελέτη στο Παράρτημα Ι΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 250 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 3
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.Στην περίπτωση που 
το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 
του ν. 4412/2016, για εκπρόθεσμη παράδοση ακόμα και στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βία

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: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η χρηματοδότηση της σύμβασης είναι από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και από ιδίους πόρους. (αριθ. 
ενάριθ. έργου ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010)
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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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τουλάχιστον το ένα (1) μέλος της να καλύπτει το ως άνω κριτήριο.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ο ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει μέσο γενικό 
ετήσιο κύκλο εργασιών τριών (3) ετών (2019, 2020, 2021) ίσο με το 200% του προϋπολογισμού, ήτοι 500.000€
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ο ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει μέσο γενικό 
ετήσιο κύκλο εργασιών τριών (3) ετών (2019, 2020, 2021) ίσο με το 200% του προϋπολογισμού, ήτοι 500.000€

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά την τελευταία πενταετία προ του έτους υποβολής προσφορών 
(2018-19-20-21-22) να έχουν μελετήσει, σχεδιάσει, κατασκευάσει και πλήρως εγκαταστήσει τουλάχιστον 
μία (1) μεταλλική κερκίδα τουλάχιστον 300 θέσεων. Η κερκίδα αυτή θα πρέπει να είναι λειτουργική μέχρι και 
31/12/2023.
Επιπλέον, οφείλουν κατά την τελευταία πενταετία να έχουν ελέγξει και να έχουν εκδώσει βεβαίωση 
καταλληλότητας σε τουλάχιστον μια κερκίδα θεάτρου και να έχουν απεγκαταστήσει τουλάχιστον μια σωληνωτή 
κερκίδα κατασκευασμένη από υλικά ικριωμάτων.
Προς απόδειξη των ανωτέρω θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικά συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από κατάλογο στον οποίο 
θα αναφέρονται οι κυριότερες συμβάσεις την τελευταία πενταετία σχετικά με :
α) Την προμήθεια και εγκατάσταση τουλάχιστον μιας μεταλλικής κερκίδας τουλάχιστον 300 θέσεων.
β) Τον έλεγχο και έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας τουλάχιστον μιας κερκίδας θεάτρου.
γ) Την απεγκατάσταση τουλάχιστον μιας σωληνωτής κερκίδας κατασκευασμένης από υλικά ικριωμάτων.
Για την πιστοποίηση της εμπειρίας περίπτωση (α) απαιτούνται:
βεβαιώσεις των φορέων παραλαβής των μεταλλικών κερκίδων που θα αναφέρουν υποχρεωτικά ότι ο ανάδοχος 
μελέτησε, σχεδίασε, κατασκεύασε και εγκατέστησε μεταλλική κερκίδα καθώς και τον αριθμό των θέσεων 
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(τουλάχιστον 300). Θα αναφέρεται η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των κερκίδων και η εν γένει τήρηση των 
συμβατικών υποχρεώσεών τους.
Για την πιστοποίηση της εμπειρίας περίπτωση (β) απαιτούνται: βεβαιώσεις των φορέων για τους οποίους 
πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος και η έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας σε κερκίδα θεάτρου. Θα αναφέρεται η 
εμπρόθεσμη ή μη εκτέλεση και η εν γένει τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεών τους.
Για την πιστοποίηση της εμπειρίας περίπτωση (γ) απαιτούνται: βεβαιώσεις των φορέων για οποίους 
πραγματοποιήθηκε η απεγκατάσταση σωληνωτής κερκίδας κατασκευασμένης από υλικά ικριωμάτων. Θα 
αναφέρεται η εμπρόθεσμη ή μη εκτέλεση και η εν γένει τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεών τους
Ο κατάλογος και οι βεβαιώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά, εάν ο παραλήπτης είναι αναθέτων φορέας, με τις 
συμβάσεις/αναθέσεις, τα οποία έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας με τα 
αντίστοιχα επίσημα παραστατικά έγγραφα (σύμβαση και τιμολόγια) και με βεβαίωση με σφραγίδα και υπογραφή 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αγοραστή ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από το νόμιμο εκπρόσωπο 
του αγοραστή. Η βεβαίωση θα φέρει νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή και 
αρμόδια επικύρωση εφ' όσον πρόκειται για αλλοδαπό έγγραφο. Επίσης θα συνοδεύεται από τα νομιμοποιητικά 
έγγραφα του υπογράφοντος.
Δηλούμενες παραδόσεις χωρίς τα προαναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία, δε θα λαμβάνονται υπόψη.
Επίσης, ο ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει τρία (3) τουλάχιστον άτομα συναφών τεχνικών ειδικοτήτων προς την 
συγκεκριμένη εφαρμογή και ένα (1) τουλάχιστον μηχανικό ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής Πολιτικών μηχανικών 
και τουλάχιστον έναν (1) ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής Μηχανολογίας. Τα ανωτέρω πρέπει να αποδεικνύονται 
μέσω κατάθεσης θεωρημένης κατάστασης προσωπικού.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τουλάχιστον το ένα (1) μέλος της να καλύπτει το ως άνω κριτήριο.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά την τελευταία πενταετία προ του έτους υποβολής προσφορών 
(2018-19-20-21-22) να έχουν μελετήσει, σχεδιάσει, κατασκευάσει και πλήρως εγκαταστήσει τουλάχιστον 
μία (1) μεταλλική κερκίδα τουλάχιστον 300 θέσεων. Η κερκίδα αυτή θα πρέπει να είναι λειτουργική μέχρι και 
31/12/2023.
Επιπλέον, οφείλουν κατά την τελευταία πενταετία να έχουν ελέγξει και να έχουν εκδώσει βεβαίωση 
καταλληλότητας σε τουλάχιστον μια κερκίδα θεάτρου και να έχουν απεγκαταστήσει τουλάχιστον μια σωληνωτή 
κερκίδα κατασκευασμένη από υλικά ικριωμάτων.
Προς απόδειξη των ανωτέρω θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικά συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από κατάλογο στον οποίο 
θα αναφέρονται οι κυριότερες συμβάσεις την τελευταία πενταετία σχετικά με :
α) Την προμήθεια και εγκατάσταση τουλάχιστον μιας μεταλλικής κερκίδας τουλάχιστον 300 θέσεων.
β) Τον έλεγχο και έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας τουλάχιστον μιας κερκίδας θεάτρου.
γ) Την απεγκατάσταση τουλάχιστον μιας σωληνωτής κερκίδας κατασκευασμένης από υλικά ικριωμάτων.
Για την πιστοποίηση της εμπειρίας περίπτωση (α) απαιτούνται:
βεβαιώσεις των φορέων παραλαβής των μεταλλικών κερκίδων που θα αναφέρουν υποχρεωτικά ότι ο ανάδοχος 
μελέτησε, σχεδίασε, κατασκεύασε και εγκατέστησε μεταλλική κερκίδα καθώς και τον αριθμό των θέσεων 
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(τουλάχιστον 300). Θα αναφέρεται η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των κερκίδων και η εν γένει τήρηση των 
συμβατικών υποχρεώσεών τους.
Για την πιστοποίηση της εμπειρίας περίπτωση (β) απαιτούνται: βεβαιώσεις των φορέων για τους οποίους 
πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος και η έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας σε κερκίδα θεάτρου. Θα αναφέρεται η 
εμπρόθεσμη ή μη εκτέλεση και η εν γένει τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεών τους.
Για την πιστοποίηση της εμπειρίας περίπτωση (γ) απαιτούνται: βεβαιώσεις των φορέων για οποίους 
πραγματοποιήθηκε η απεγκατάσταση σωληνωτής κερκίδας κατασκευασμένης από υλικά ικριωμάτων. Θα 
αναφέρεται η εμπρόθεσμη ή μη εκτέλεση και η εν γένει τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεών τους
Ο κατάλογος και οι βεβαιώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά, εάν ο παραλήπτης είναι αναθέτων φορέας, με τις 
συμβάσεις/αναθέσεις, τα οποία έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας με τα 
αντίστοιχα επίσημα παραστατικά έγγραφα (σύμβαση και τιμολόγια) και με βεβαίωση με σφραγίδα και υπογραφή 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αγοραστή ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από το νόμιμο εκπρόσωπο 
του αγοραστή. Η βεβαίωση θα φέρει νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή και 
αρμόδια επικύρωση εφ' όσον πρόκειται για αλλοδαπό έγγραφο. Επίσης θα συνοδεύεται από τα νομιμοποιητικά 
έγγραφα του υπογράφοντος.
Δηλούμενες παραδόσεις χωρίς τα προαναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία, δε θα λαμβάνονται υπόψη.
Επίσης, ο ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει τρία (3) τουλάχιστον άτομα συναφών τεχνικών ειδικοτήτων προς την 
συγκεκριμένη εφαρμογή και ένα (1) τουλάχιστον μηχανικό ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής Πολιτικών μηχανικών 
και τουλάχιστον έναν (1) ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής Μηχανολογίας. Τα ανωτέρω πρέπει να αποδεικνύονται 
μέσω κατάθεσης θεωρημένης κατάστασης προσωπικού.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τουλάχιστον το ένα (1) μέλος της να καλύπτει το ως άνω κριτήριο.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
4.3.1Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι 
θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάστα

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: 06/04/2023
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Τοπική ώρα: 15:00

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: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 12/04/2023
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016.Τα στοιχεία των 
προσφορών που αποσφρ. είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα 
Αρχή.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΕΑΔΗΣΥ
Ταχ. διεύθυνση: Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 42100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Α. 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 ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) (άρθρο 3 
του ν. 4912/2022), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1επ. π.δ. 
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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 .
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
(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 που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η 
επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59 .
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του 
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) 
όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από 
την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα 
από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της 
λειτουργίας «Επικοινωνία» :
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει 
το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία 
εξέτασης της προσφυγής, γ

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
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Επίσημη επωνυμία: ΕΑΔΗΣΥ
Ταχ. διεύθυνση: Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
01/03/2023




