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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
GR231
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10
ΑΓΡΙΝΙΟ
30131
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΙΧΑΛΗ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο:  +49 2641360740
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: athinamix@agrinio.gr 
Φαξ:  +49 2641360738
Κωδικός NUTS: EL631
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.agrinio.gov.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: www.agrinio.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
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:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» Ε.Π. "Δυτική
Ελλάδα 2014 - 2020 Σ.Α.: 2019ΕΠ00110010 MIS: 5037463
Αριθμός αναφοράς: 44490

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34430000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

mailto:athinamix@agrinio.gr
www.agrinio.gov.gr
www.agrinio.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού
συστήματος που θα δίδει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό
ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντας το σε κάποιο από τα εγκατεστημένα σημεία στάθμευσης.
Παράλληλα θα περιλαμβάνονται και ποδήλατα που μπορούν να εξυπηρετήσουν πολίτες με κινητικές δυσκολίες
ώστε να παρέχεται ίση πρόσβαση σε όλους. Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε ειδικές κατασκευές – σταθμούς
ενοικίασης και αυτόματης φόρτισης τους (Docking Station).
Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης ποδηλάτων θα επιτρέψει στον Δήμο να προσφέρει στους πολίτες και στους
επισκέπτες της πόλης, οικονομική πρόσβαση σε ηλεκτρικά ποδήλατα με στόχο την μείωση της κυκλοφορίας
των αυτοκινήτων στην πόλη, στη διευκόλυνση των υπολοίπων μέσων μαζικής μεταφοράς, τον περιορισμό του
κυκλοφοριακού φόρτου στην πόλη και στον περιορισμό της μόλυνσης του περιβάλλοντος και του θορύβου.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 403 225.81 EUR

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL631
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
1 Προμήθεια Ηλεκτρικού ποδηλάτου τεμ 81
2 Προμήθεια Ηλεκτρικού ποδηλάτου ΑΜΕΑ τεμ 2
3 Προμήθεια Ηλεκτρονικής Κλειδαριάς Ποδηλάτου τεμ 92
4 Προμήθεια Στεγάστρου Ηλεκτρικών ποδηλάτων Τύπος Α, μήκους 10 μ τεμ 6
5 Προμήθεια Στεγάστρου Ηλεκτρικών ποδηλάτων Τύπος Β, μήκους 13 μ τεμ 2
6 Προμήθεια Στεγάστρου Ηλεκτρικών ποδηλάτων Τύπος Γ, μήκους 10 μ τεμ 1
7 Προμήθεια Φωτοβολταϊκού Πλαισίου 250 Wp, για το Στεγάστρο των Ηλεκτρικών ποδηλάτων τεμ 32
8 Προμήθεια Inverter 9,5 ΚWp, για το Στεγάστρο των Ηλεκτρικών ποδηλάτων τεμ 8
9 Προμήθεια Λογισμικού διαχείρισης στόλου Ηλεκτρικών ποδηλάτων Έτος 3
10 Εργασίες εγκατάστασης σταθμού Ηλεκτρικών ποδηλάτων τεμ 9
11 Προμήθεια Συστήματος & Εγκατάσταση : Wi-Fi spot & Κάμερα επιτήρησης τεμ 8
12 Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστήματος Πληροφόρησης Χρηστών τεμ 5
13 Υποστήριξη συστήματος Έτος 3
Το σύστημα πρέπει να είναι πλήρες και να καλύπτει όλες της απαιτήσεις ενός σύγχρονου συστήματος
Αυτόματης Μίσθωσης Δημόσιας Χρήσης Ποδηλάτων περιλαμβάνοντας τον :
i. Μηχανολογικό εξοπλισμό (Σταθμοί, Ποδήλατα, Φωτοβολταϊκα πανελ, Κλειδαριές, κ.λπ),
ii. Το Aπαραίτητο Λογισμικό (Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου, ιστοσελίδα, κ.λπ),
iii. Την Τεχνική Υποστήριξη του Συστήματος (Μηχανολογικό Εξοπλισμό & Λογισμικό κ.λπ),
iv. Την Υποστήριξη Λειτουργίας (Μεταφορά ποδηλάτων μεταξύ των σταθμών, κ.λπ),
v. Την Τεκμηρίωση (Κανονισμός Λειτουργίας, Εγχειρίδια Χρήσης, Λίστες Ανταλλακτικών κ.λπ)
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Τα κοινόχρηστα Συστήματα Αυτόματης Μίσθωσης Δημόσιας Χρήσης Ποδηλάτων είναι συστήματα ενοικίασης
ποδηλάτων το οποία τυγχάνουν μεγάλης αποδοχής από πολίτες πόλεων της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης
και αποτελούν μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη απήχηση στο κοινό. Είναι ιδιαίτερα εύχρηστα και βολικά λόγω
του ότι το ποδήλατο δεν αντιμετωπίζει προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης, απαιτεί μηδαμινό χώρο
στάθμευσης, έχει τη δυνατότητα να μετακινείται και εκτός οδικού δικτύου ενώ παράλληλα δε μολύνει το
περιβάλλον με κανένα τρόπο (καυσαέρια, ηχορύπανση κ.λπ). Πρόκειται για συστήματα όπου μια ομάδα
ποδηλάτων είναι διαθέσιμη προς χρήση από μια κοινότητα χρηστών που αποτελείται από άτομα που δεν είναι
ιδιοκτήτες των ποδηλάτων.
Το σύστημα μίσθωσης ποδηλάτων του Δήμου Αγρινίου θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ποδηλάτων χωρίς
την παρουσία προσωπικού. Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού
συστήματος που θα δίδει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό
ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντας το σε κάποιο από τα εγκατεστημένα σημεία στάθμευσης.
Παράλληλα θα περιλαμβάνονται και ποδήλατα που μπορούν να εξυπηρετήσουν πολίτες με κινητικές δυσκολίες
ώστε να παρέχεται ίση πρόσβαση σε όλους.
Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς ενοικίασης και αυτόματης φόρτισης τους (Docking Station) και
συγκεκριμένα σε κοινόχρηστους Χώρους που καλύπτουν όλο το εύρος του πολεοδομικού ιστού του Δήμου
Ενδεικτικές θέσεις Σταθμών :
1.1. Ο.Τ. 274 (Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία).
2. Οδός Πολυζωίδη (Δικαστήρια).
3. Ο.Τ. 118 Άγιος Κωνσταντίνος.
4. Κ.Χ. 22Γ (έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου).
5. Κ.Χ. 1040 Οδός Γούναρη.
6. Κ.Χ. 81Β Πλατεία Άρη Βελουχιώτη.
7. Στον Πεζόδρομο στο Ο.Τ 113Α (Συμβολή των οδών Γρίβα και Παναγοπούλου).
8. Εντός του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης (Parking) στην πλατεία Δημάδη.
9. Στον Περιβάλλοντα Χώρο του Πανεπιστημίου επί της οδού Σεφέρη
Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης ποδηλάτων θα επιτρέψει στον Δήμο να προσφέρει στους πολίτες και στους
επισκέπτες της πόλης, οικονομική πρόσβαση σε ηλεκτρικά ποδήλατα με στόχο την μείωση της κυκλοφορίας
των αυτοκινήτων στην πόλη, στη διευκόλυνση των υπολοίπων μέσων μαζικής μεταφοράς, τον περιορισμό του
κυκλοφοριακού φόρτου στην πόλη και στον περιορισμό της μόλυνσης του περιβάλλοντος και του θορύβου.
Έμφαση επίσης δίνεται στην ίση πρόσβαση σε όλους καθώς το σύστημα περιλαμβάνει πρωτοποριακό
εξοπλισμό για την μετακίνηση ειδικών ομάδων ΑΜΕΑ με κινητικά προβλήματα

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 403 225.81 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής και για χρονικό διάστημα όχι
μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών και εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
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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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. "Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020 Σ.Α.: 2019ΕΠ00110010 MIS: 5037463 Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 1864/22-4-2019 της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και έχει λάβει κωδικό MIS 5037463. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, διότι η υποδιαίρεση εγκυμονεί τον κίνδυνο να υπάρξει
έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στους διάφορους εργολάβους των τμημάτων και ασυμβατότητα και έλλειψη
σωστής επικοινωνίας ανάμεσα στα υπό προμήθεια τμήματα, με αποτέλεσμα να τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η
ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

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.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) 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
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ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να
γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της
παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης .Το περιεχόμενό της πρέπει να είναι
σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει
συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας
αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. Με την οριστική
παραλαβή των υλικών, ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας
Tα λοιπά σύμφωνα με τα άρθρα 4,5,6 της διακήρυξης του διαγωνισμού(έγγραφα της σύμβασης)

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: 02/12/2019
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)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 06/12/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ,αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού)*, προβαίνει
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100
του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί
*:ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ(ΠΡΟΕΔΡΟΣ), ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ,ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡ. ΜΕΛΗ:ΜΠΑΡΠΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΣΧΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
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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:
Συγκεκριμένα η τεχνική προσφορά θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού εκτός από την τεχνική προσφορά που
εξάγει ηλεκτρονικά το σύστημα ΕΣΗΔΗΣ και τα εξής:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα για την Εγγύηση καλής λειτουργίας του συστήματος που δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από 1 έτος.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα για την διασφάλιση ανταλλακτικών που καλύπτουν ολόκληρο το
σύστημα για τουλάχιστον Πέντε (5) χρόνια
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα για την Τεχνική Υποστήριξη του συστήματος για τουλάχιστον
Πέντε (5) χρόνια
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα που θα συνοδεύεται από Αναλυτικό Πίνακα (Τιμοκατάλογο) των
απαραίτητων αναλώσιμων ανταλλακτικών (μπαταριών κ.λπ) του συστήματος και σαφή αναφορά στην χρονική
διάρκεια ισχύος του (δεν πρέπει να είναι μικρότερος των Πέντε (5) ετών).
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα ότι δύναται και θα παρέχει υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
του συστήματος εντός 48 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα ότι μετά την ολοκλήρωση του συστήματος θα συντάξει και θα
παραδώσει Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος.
7. Τυχόν δικαιολογητικά – έγγραφα που απαιτούνται από την μελέτη.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
ΑΘΗΝΑ
18233
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +49 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: www.aepp@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +49 2132141229

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10
ΑΓΡΙΝΙΟ
30131
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +49 2641360740
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: athinamix@agrinio.gr 
Φαξ:  +49 2641360738
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.agrinio.gov.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

mailto:www.aepp@aepp-procurement.gr
mailto:athinamix@agrinio.gr
www.agrinio.gov.gr
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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.
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, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF),
το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών
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, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής,
σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν
υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
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.
Τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της διακήρυξης και τη σχετική νομοθεσία.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10
ΑΓΡΙΝΙΟ
30131
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +49 2641360740
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: athinamix@agrinio.gr 
Φαξ:  +49 2641360738
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.agrinio.gov.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
16/10/2019

mailto:athinamix@agrinio.gr
www.agrinio.gov.gr

