
EE/S S245
20/12/2018
560434-2018-EL

- - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 1 / 11

20/12/2018 S245
https://ted.europa.eu/
TED

- - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1 / 11

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:560434-2018:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Σητεία: Αυτοκίνητα οχήματα μεγάλης αντοχής
2018/S 245-560434

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Δήμος Σητείας
Π. Βαρθολομαίου 9
Σητεία
723 00
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμος Σητείας
Τηλέφωνο:  +30 2843340518
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: xiradaki@sitia.gr 
Φαξ:  +30 2843029243
Κωδικός NUTS: EL432
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.sitia.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Δήμος Σητείας
Π. Βαρθολομαίου 9
Σητεία
723 00
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ειρήνη Ξηραδάκη
Τηλέφωνο:  +30 2843340518
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: xiradaki@sitia.gr 
Φαξ:  +30 2843029243
Κωδικός NUTS: EL432
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.sitia.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.eprocurement.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
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http://www.eprocurement.gov.gr
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Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια απορριμματοφόρου και υδροφόρου οχήματος.
Αριθμός αναφοράς: 67786,67799 (ΕΣΗΔΗΣ)

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34140000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι: η προμήθεια ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος, με συμπιεστή
απορριμμάτων (τύπου πρέσας) όγκου 16 κυβικών μέτρων, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και
ενός (1) καινούργιου υδροφόρου οχήματος, όγκου τουλάχιστον 8.000 λίτρων νερού, για τις αναγκαίες δράσεις
πολιτικής προστασίας (πυροπροστασία), του Δήμου Σητείας.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 247 096.77 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 2
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα
τμήματα ή ομάδες τμημάτων:
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:
Ομάδα Α: Απορριμματοφόρο όχημα και ομάδα Β: Υδροφόρο όχημα, για λόγους πυροπροστασίας.
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στον διαγωνισμό, μπορούν να υποβάλουν προσφορά για 1 ή
περισσότερες ομάδες Α-Β.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Α: Απορριμματοφόρο όχημα με συμπιεστή απορριμμάτων.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144512

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL432
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το είδος της προμήθειας σε λειτουργική κατάσταση, συνοδευόμενο με
όλα τα απαραίτητα έγγραφα, για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος, με συμπιεστή απορριμμάτων (τύπου πρέσας)
όγκου 16 κυβικών μέτρων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Σητείας.
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Γενικές απαιτήσεις: Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι
απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής. Να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην
ελληνική γλώσσα, κατά προτίμηση ή στην αγγλική, των προσφερόμενων πλαισίων και υπερκατασκευών των
οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών.
Το προς προμήθεια είδος θα πρέπει να συμφωνεί πλήρως με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
αριθμ. 62/19-10-2018 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Σητείας.
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης
σχέσης ποιότητας - τιμής, ανά ομάδα αντικειμένου, βάσει των κριτηρίων που ακολουθούν.
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από
τα όργανα, που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, και
υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους·
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά, καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά
και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν·
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Ωφέλιμο φορτίο (σε τόννους) / Στάθμιση: 5 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Τεχνολογία κινητήρα / Στάθμιση: 5 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Αναλογία ισχύος/μεικτού βάρους (ΗP/τόννο) / Στάθμιση: 5 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Μέγιστη ροπή στρέψης (Nm/rpm) / Στάθμιση: 5 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Εκπομπή καυσαερίων (CO2 γρ/χλμ και κατανάλωση καυσίμου (lt/100χλμ). /
Στάθμιση: 5 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Σύστημα μετάδοσης κίνησης / Στάθμιση: 4 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Συστήματα πέδησης / Στάθμιση: 4 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Συστήματα αναρτήσεων / Στάθμιση: 3 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Καμπίνα οδήγησης / Στάθμιση: 3 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Ποιότητα κατασκευής και χωρητικότητα (κ.μ) σε συμπιεσμένα απορρίμματα /
Στάθμιση: 10 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων / Στάθμιση: 10 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Ανυψωτικό σύστημα κάδων / Στάθμιση: 5 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Σύστημα πλύσης - απολύμανσης κάδων / Στάθμιση: 6 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Εγγύηση καλής λειτουργίας του πλαισίου (σε χρόνια) / Στάθμιση: 5 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Εγγύηση καλής λειτουργίας της υπερκατασκευής (σε χρόνια) / Στάθμιση: 5 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Χρόνος εγγύησης αντισκωριακής προστασίας οχήματος (σε χρόνια) / Στάθμιση: 5 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Παροχή δωρεάν γνήσιων ανταλλακτικών και ελαιολιπαντικών, για τις
προγραμματισμένες συντηρήσεις εντός του χρονικού διαστήματος εγγύησης καλής λειτουργίας (αριθμός
συντηρήσεων) / Στάθμιση: 5 %
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Κριτήριο κόστους - Όνομα: Έκπτωση για την αγορά ανταλλακτικών (ύψος ποσοστού έκπτωσης επί του
επίσημου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών), εντός του χρονικού διαστήματος εγγύησης καλής λειτουργίας /
Στάθμιση: 3 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών - χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου (σε ημέρες) /
Στάθμιση: 3 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Χρόνος παράδοσης οχήματος (σε ημέρες) / Στάθμιση: 4 %

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 137 096.77 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 150
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

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.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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 συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο:
U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+...........+σν.Κν,όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν
και ισχύει σ1+σ2+..σν=1 (100 %). Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που
παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (λ) της οικονομικής προσφοράς (Ο.Π.), προς τη βαθμολογία (U) της. λ=Ο.Π./U.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Β: Υδροφόρο όχημα.
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144212

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL432
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το είδος της προμήθειας σε λειτουργική κατάσταση, συνοδευόμενο με
όλα τα απαραίτητα έγγραφα, για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ενός (1) καινούργιου υδροφόρου οχήματος, όγκου τουλάχιστον 8.000 λίτρων νερού, για τις αναγκαίες
δράσεις πολιτικής προστασίας (πυροπροστασία), του Δήμου Σητείας.
Το υπό προμήθεια υδροφόρο όχημα (πλαίσιο και υπερκατασκευή) πρέπει να είναι, καινούργιο, αμεταχείριστο,
πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου τύπου κατασκευαστή με καλή φήμη στην ΕΛΛΑΔΑ και στο εξωτερικό.
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Πρέπει να είναι κατάλληλο για πυρόσβεση, κατάβρεγμα και πλύσιμο δρόμων και πεζοδρομίων με υψηλή πίεση
και μεγάλη παροχή.Να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην ελληνική γλώσσα, κατά προτίμηση ή στην
αγγλική, των προσφερόμενων πλαισίων και υπερκατασκευών των οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά
χαρακτηριστικά αυτών.
Το προς προμήθεια είδος θα πρέπει να συμφωνεί πλήρως με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
αριθμ. 62/19.10.2018 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Σητείας.
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης
σχέσης ποιότητας - τιμής, ανά ομάδα αντικειμένου, βάσει των κριτηρίων που ακολουθούν.
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από
τα όργανα, που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, και
υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους·
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά, καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά
και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν·
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Ωφέλιμο φορτίο (σε τόννους) / Στάθμιση: 4 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Τεχνολογία κινητήρα / Στάθμιση: 4 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Αναλογία ισχύος/μεικτού βάρους (ΗP/τόννο) / Στάθμιση: 4 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Μέγιστη ροπή στρέψης (Nm/rpm) / Στάθμιση: 4 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Εκπομπή καυσαερίων (CO2 γρ/χλμ και κατανάλωση καυσίμου (lt/100χλμ). /
Στάθμιση: 4 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Σύστημα μετάδοσης κίνησης / Στάθμιση: 3 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Συστήματα πέδησης / Στάθμιση: 3 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Συστήματα αναρτήσεων / Στάθμιση: 2 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Καμπίνα οδήγησης / Στάθμιση: 2 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Ποιότητα κατασκευής και χωρητικότητα σε νερό (lt) / Στάθμιση: 15 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Αντλίες νερού / Στάθμιση: 10 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Συστήματα ανεφοδιασμού - πυρόσβεσης / Στάθμιση: 10 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Λοιπά συστήματα πλύσης - διαβροχής / Στάθμιση: 5 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Εγγύηση καλής λειτουργίας του πλαισίου (σε χρόνια) / Στάθμιση: 5 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Εγγύηση καλής λειτουργίας της υπερκατασκευής (σε χρόνια) / Στάθμιση: 5 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Χρόνος εγγύησης αντισκωριακής προστασίας οχήματος (σε χρόνια) / Στάθμιση: 5 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Παροχή δωρεάν γνήσιων ανταλλακτικών και ελαιολιπαντικών, για τις
προγραμματισμένες συντηρήσεις εντός του χρονικού διαστήματος εγγύησης καλής λειτουργίας (αριθμός
συντηρήσεων) / Στάθμιση: 5 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Έκπτωση για την αγορά ανταλλακτικών (ύψος ποσοστού έκπτωσης επί του
επίσημου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών), εντός του χρονικού διαστήματος εγγύησης καλής λειτουργίας /
Στάθμιση: 3 %
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Κριτήριο κόστους - Όνομα: Χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών - χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου (σε ημέρες) /
Στάθμιση: 3 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Χρόνος παράδοσης οχήματος (σε ημέρες) / Στάθμιση: 4 %

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 110 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 150
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

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.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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 συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο:
U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+...........+σν.Κν,όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και
ισχύει σ1+σ2+..σν=1 (100 %). Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, είναι εκείνη που
παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (λ) της οικονομικής προσφοράς (Ο.Π.) προς την βαθμολογία (U) της. λ=Ο.Π./U.

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.
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-
μέλος της Ένωσης,β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
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Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς, όμως στην περίπτωση που της
ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής
προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.(παρ. 2 & 3 αρ. 19 Ν.4412/16). Στην περίπτωση υποβολής
προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται
χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις
και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση
των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη
του κυρίου αναδόχου.Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων
του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η
αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,εφόσον το(α)
τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30 %) της συνολικής αξίας της σύμβασης.
Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται
να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω
ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν.
4412/2016

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

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, επί ποινή αποκλεισμού,:
α) να αποδείξουν την εμπειρία τους στο αντικείμενο της σύμβασης. Για την απόδειξη τούτου θα πρέπει κατά τη
διάρκεια των ετών 2015-2018, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμηθειών του συγκεκριμένου
τύπου, ή ανάλογου τύπου οχήματος και προϋπολογισμού, που να αποδεικνύεται από τα αντίγραφα ανάλογων
ολοκληρωμένων συμβάσεων, σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.β)Να διαθέτουν το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό
και εξοπλισμό (ή τους τεχνικούς φορείς) ώστε αν παραστεί ανάγκη συντήρησης και επισκευής του προς
προμήθεια οχήματος, να μπορούν να ανταποκριθούν, διασφαλίζοντας έτσι την άρτια τεχνική υποστήριξη μετά
την πώληση του υπό προμήθεια είδους.
Όσον αφορά τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονομικοί
φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται με: α) με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2015
ή άλλο ισοδύναμο αυτού για την πώληση και την τεχνική υποστήριξη των οχημάτων. και β) με το σύστημα
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 ή άλλο ισοδύναμο αυτού για την πώληση και την τεχνική
υποστήριξη των οχημάτων.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητα, να
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην
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περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όταν οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων, το Ε.Ε.Ε.Σ. περιέχει τις σχετικές πληροφορίες
όσον αφορά στους φορείς αυτούς. Στην πράξη Υποβάλλεται χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. για τον τρίτο στις ικανότητες του
οποίου στηρίζεται ο οικ. φορέας, ο δε Δήμος ελέγχει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 79,80,81,του ν.
4412/16, τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 στο πρόσωπο του τρίτου. (Οδηγία 20
ΕΑΑΔΗΣΥ με ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5)

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης και να
προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται
νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/16.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, με απόφαση του Δημ.Συμβουλίου,εφόσον δεν φορτώσει,παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά
υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.H παραλαβή των ειδών γίνεται από
επιτροπές,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση 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.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

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.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 30/01/2019
Τοπική ώρα: 17:00

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)
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IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 05/02/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
http://www.eprocurement.gov.gr. Με την αποσφράγιση των προσφορών, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που
συνεχίζει σε επόμενο στάδιο, αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των
προσφορών, κατά το άρθ. 100 του ν.4412/16. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς
να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθ. 102 του ν.4412/16.

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται, αντίστοιχα, στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές
στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό που θα καλύπτει το 2 % του
προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς ΦΠΑ,ανά είδος.Τα Δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων
στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)·
β) εγγύηση συμμετοχής·
γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι: Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί
λειτουργίας της επιχείρησης, έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης των σχετικών με αυτή διατάξεων και των
τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, σε ποια ομάδα ειδών επιθυμούν
να υποβάλουν προσφορά, αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική
υποβολή και έντυπη προσκόμιση, όπου απαιτείται, των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρ 103
και 80 του Ν.4412/16·
δ) την τεχνική προσφορά, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το Δήμο Σητείας σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ. 62/2018
τεχνική μελέτη. Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής ανά ομάδα. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί
φορείς στον διαγωνισμό, μπορούν να υποβάλουν προσφορά για 1 ή περισσότερες ομάδες Α-Β, για τη συνολική,
ωστόσο, προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας.
Ως απαράδεκτες, θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε EUR ή στις οποίες καθορίζεται σχέση EUR προς ξένο νόμισμα·
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθ.102 του ν.4412/16
και
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης, που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα
αρχή·

http://www.eprocurement.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
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δ) δε δίδεται ενιαία τιμή για τα ίδια είδη·
ε) αφορούν σε μέρος μόνο, της ποσότητας των ειδών των ομάδων.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από τον Δήμο με τον πιο κάτω τρόπο: Το 100 % της συμβατικής
αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών.Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν.
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.Προκειμένου να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και
τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές,
πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή,εντός (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους
οι διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα της προσφερόμενης υπερκατασκευής με ίδιο ή παρόμοιο πλαίσιο με
το προσφερόμενο σε τόπο που θα υποδείξουν. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος
ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των
ειδών,με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα, που να είναι
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.Αν η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου,η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Άγ. Ιωάννης Ρέντης
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

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 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. 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.

mailto:proedros@aepp-procurement.gr
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Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.Η προδικαστική προσφυγή
κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του
διαγωνισμού.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. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. Οι αναθέτουσες αρχές
μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
— κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016,
— διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο
δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής
προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν
με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Δήμος Σητείας
Π. Βαρθολομαίου 9
Σητεία
723 00
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2843340518
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: xiradaki@sitia.gr 
Φαξ:  +30 2843029243
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.sitia.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
17/12/2018
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