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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184630-2023:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη
2023/S 062-184630

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Θέρμης
Αριθμός ταυτοποίησης: GR
Ταχ. διεύθυνση: 2ο χλμ Θέρμης - Τριαδίου
Πόλη: Θέρμη, Ν. Θεσσαλονίκης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 57001
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κολοκυθάς Αθανάσιος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@thermi.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2310478029 /+30 2313300700
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.thermi.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.thermi.gov.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
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η 
απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή 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:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΕΤΟΙΜΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΚΡΑΣΠΕΔΑ & ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΧΡΩΜΑΤΑ, 
ΞΥΛΕΙΑ)
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Αριθμός αναφοράς: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 100/2023 ΑΔΑ: 
ΨΤΕ4ΩΡΣ-ΕΟΖ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
44100000 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΕΤΟΙΜΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΚΡΑΣΠΕΔΑ & ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΧΡΩΜΑΤΑ, 
ΞΥΛΕΙΑ)

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 316 693.18 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Α' ΟΜΑΔΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
14211000 Άμμος
14622000 Χάλυβας
24951120 Λίπος σιλικόνης
44111200 Τσιμέντο
44111800 Κονίαμα (κατασκευαστικά έργα)
44921200 Άσβεστος
44930000 Σχιστόλιθος
45000000 Κατασκευαστικές εργασίες
34922100 Υλικά σήμανσης οδών
44190000 Ποικίλα κατασκευαστικά υλικά
44200000 Δομικά υλικά
44111000 Οικοδομικά υλικά
44111600 Κυβόλιθοι
44110000 Κατασκευαστικά υλικά

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Περιγραφή υλικού
Τσιμέντα μαύρα σε σάκο 25 kg
Δομικό πλέγμα τύπου Τ131
Ευθύγραμμοι ράβδοι Χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος
Κατεργασία ευθύγραμμων ράβδων χάλυβα
Άμμος ποταμού λεπτόκοκκη
Άμμος ποταμού λεπτόκοκκη χύδην
Άμμος ποταμού λεπτόκοκκη σε συσκευασία μεγασάκου (bigbag)
Ασβεστοπολτός
Έτοιμος σοβάς μιας στρώσης
Κόλλα πλακιδίων
Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα
Πλάκες σχιστόλιθου
Πλάκες σχιστόλιθου ακατέργαστες ακανόνιστες
Πλάκες σχιστόλιθου κατεργασμένες κομμένες με δίσκο για επένδυση
Πλάκες σχιστόλιθου κατεργασμένες – καπάκια ισόπαχα
Σφραγιστικό ουδέτερης σιλικόνης
Ταινίες σημάνσεως
Οικοδομική ρητίνη- βελτιωτικό κονιαμάτων
Κλωβοί συνδετήρων δοκών – υποστυλωμάτων
Τσιμεντοειδές κονίαμα επικόλλησης μαρμάρων
Αρμόστοκος πλακιδίων
Πρόσμικτο πλαστικοποιητικό γαλάκτωμα κονιαμάτων
Κατώφλια – ποδιές – περιζώματα μαρμάρου
Κατώφλια ή ποδιές μαρμάρου πάχους 2 εκ.
Κατώφλια ή ποδιές μαρμάρου πάχους 3 εκ.
Περιζώματα (μπορντούρες) μαρμάρου χτενιστά ή βελονιστά πάχους 3 εκ.
Κεραμίδια
Κορυφές κεραμιδιών
Λιθοσώματα από ψημένη άργιλο (τούβλα)
Λιθοσώματα από τσιμέντο (τσιμεντόλιθοι)
Μαρμαρόσκονη σε σάκους
Φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας
Επαλειφόμενο ελαστομερές στεγανωτικό
Αυτοκόλλητη ταινία υαλοπλέγματος
Υαλόπλεγμα οπλισμού σοβάδων
Υαλόπλεγμα οπλισμού στεγανώσεων
Πλέγμα οδοσήμανσης (πορτοκαλί ή πράσινου χρώματος)
Σάκοι πολυαιθυλενίου ενισχυμένου τύπου
Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης Β125 Ή C250
Τσιμέντα λευκά
Χυτό μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα
Γυψοσανίδες – φύλλα πάχους 12,5 mm
Μεταλλικά προφίλ σκελετού τοιχοπετασμάτων
Γωνιόκρανα προστασίας ακμών
τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες
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Πλάκες πετροβάμβακα
Πλέγμα ενίσχυσης σοβάδων τύπου νευρομετάλ
Προφίλ απόληξης σοβά από pvc

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 64 391.68 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 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.2.13) 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 σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
τιμής, ανά ομάδα του προϋπολογισμού της μελέτης. Θα πρέπει να δίνεται υποχρεωτικά προσφορά για το 
σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Β’ Ομάδα ΕΤΟΙΜΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44114100 Έτοιμο σκυρόδεμα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Περιγραφή υλικού
Έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20
Άντληση σκυροδέματος (Έως 25 κ.μ. / ημέρα)

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 25 660.00 EUR
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II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 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.2.13) 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 σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
τιμής, ανά ομάδα του προϋπολογισμού της μελέτης. Θα πρέπει να δίνεται υποχρεωτικά προσφορά για το 
σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Γ΄ Ομάδα ΕΙΔΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ & ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44111600 Κυβόλιθοι
44114250 Πλάκες από σκυρόδεμα
44100000 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα
1 λείας άνω επιφανείας λευκού χρώματος διαστάσεων 50χ50χ3,5 εκ.
2 λείας άνω επιφανείας λευκού χρώματος διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ.
3 ανάγλυφης άνω επιφανείας σε απομίμηση πέτρας λευκού χρώματος διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ.
4 Πλάκες διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ. λείας άνω επιφάνειας στην οποία θα δημιουργείται κάναβος 5χ5 περίπου 
εκ. με εγχάραξη, γκρι χρώματος της άνω επιφανείας,
5 Πλάκες διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ. λείας άνω επιφάνειας στην οποία θα δημιουργείται κάναβος 5χ5 περίπου 
εκ. με εγχάραξη, κόκκινου χρώματος της άνω επιφανείας,
6 πλάκες διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ. στην άνω επιφάνεια των οποίων θα έχουν ενσωματωθεί βότσαλα, σε 
απόχρωση γκρι-καφέ-λευκό,
7 Πλάκες διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ. κόκκινου χρώματος της άνω επιφανείας, στην οποία θα έχει δημιουργηθεί 
εγχάραξη διαγώνιων ραβδώσεων με γωνία 45° ως προς τις πλευρές των πλακών
8 Πλάκες διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ., αμμοβολισμένης άνω επιφανείας απόχρωσης ανοικτού κόκκινου, εκτός 
από τις τέσσερις γωνίες, στις οποίες θα δημιουργούνται ισόπλευρα τρίγωνα πλευράς 8 εκ. ματ επιφάνειας και 
χρώματος σκούρου κόκκινου, διαφορετικού από αυτό της υπόλοιπης επιφάνειας
9 Πλάκες κατεύθυνσης ατόμων με προβλήματα όρασης διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ., ριγωτής άνω επιφανείας με 
πλατιές αραιές και ανάγλυφες ραβδώσεις, κίτρινης απόχρωσης
10 Πλάκες προειδοποίησης κινδύνου ή εμποδίων ατόμων με προβλήματα όρασης διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ., 
φολιδωτής άνω επιφανείας, κίτρινης απόχρωσης
11 Πλάκες προειδοποίησης αλλαγής κατεύθυνσης ατόμων με προβλήματα όρασης διαστάσεων 40χ40χ3,5 εκ., 
φολιδωτής άνω επιφανείας, κίτρινης απόχρωσης
Κράσπεδα πεζοδρομίου
Κράσπεδα κήπου
Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα
1 Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα 10 χ 10 εκ.
2 Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα 10 χ 20 εκ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 46 950.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 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.2.13) 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
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
τιμής, ανά ομάδα του προϋπολογισμού της μελέτης. Θα πρέπει να δίνεται υποχρεωτικά προσφορά για το 
σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Δ΄ Ομάδα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44115210 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Περιγραφή υλικού
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΡΕ
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ή 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ
4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ
5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
6η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
7η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΣΩΛΗΝΕΣ & ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
8η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 27 586.78 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 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.2.13) 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
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
τιμής, ανά ομάδα του προϋπολογισμού της μελέτης. Θα πρέπει να δίνεται υποχρεωτικά προσφορά για το 
σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ε΄ Ομάδα ΧΡΩΜΑΤΑ
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44111400 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Περιγραφή υλικού
Πλαστικό οικολογικό χρώμα λευκό
Ακρυλικό οικολογικό χρώμα εξωτερικής χρήσης λευκό
Τσιμεντόχρωμα λευκό
Διακοσμητικό βερνίκι ξύλου βάσεως νερού (όποια απόχρωση)
Οικολογική ρηπολίνη νερού χρώματος λευκού
(λαδομπογιά νερού)
Οικολογικό αστάρι γενικής χρήσης
Χρώμα διαγραμμίσεων
Βασικά πλαστικά (μεταλλικό δοχείο 0,75 λιτ)
Υδρόχρωμα
Στόκος σπατουλαρίσματος
Ντουκόχρωμα - Βερνικόχρωμα (δοχείο 0,75 λιτ) άσπρο
Ντουκόχρωμα - Βερνικόχρωμα (δοχείο 0,75 λιτ) μαύρο
Ντουκόχρωμα - Βερνικόχρωμα (δοχείο 0,75 λιτ) κόκκινο
Ντουκόχρωμα - Βερνικόχρωμα (δοχείο 0,75 λιτ) κίτρινο
Ντουκόχρωμα - Βερνικόχρωμα (δοχείο 0,75 λιτ) μπλε
Ντουκόχρωμα - Βερνικόχρωμα (δοχείο 0,75 λιτ) πράσινο (RAL 6005)
Ντουκόχρωμα - Βερνικόχρωμα (δοχείο 0,75 λιτ) ώχρα
Βερνίκι εμποτισμού ξύλινων επιφανειών (δοχείο 5λιτ)
Ξυλόστοκος (συσκ. 400γρ)
Διαλυτικό White Spirit άοσμο
Διαλυτικό Νίτρου
Πινέλα 2 και 1/2’’
Πινέλα 1’’
Πινέλα υδατοδιαλυτών βερνικιών ξύλου 2’’
Πινέλα υδατοδιαλυτών βερνικιών ξύλου 3’’
Κονταροπίνελα περιστροφικά διπλά 3΄΄
Ρολά βαφής για πλαστικά ακρυλικά χρώματα
Ρολό πολυαμυδίου τύπου καλοριφέρ μήκους 5-6 εκ.
Ρολό πολυαμυδίου τύπου καλοριφέρ μήκους 10 εκ.
Στοκαδόρος 8 εκ.
Σπάτουλα ανοξείδωτη με μακριά λάμα 14 εκ.
Σπάτουλα ανοξείδωτη με μακριά λάμα 16 εκ.
Κοντάρια αλουμινίου μεταλλικά πτυσσόμενα μήκος 2,00 μ.
Κοντάρια αλουμινίου μεταλλικά πτυσσόμενα μήκος 3,00 μ.
Χαρτί Οντουλε
Λειαντικά φύλλα τοίχου (σιδερόχαρτα) Νο 100
Λειαντικά φύλλα τοίχου (γυαλόχαρτα) Νο 150

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 29 433.60 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24

28/03/2023 S62
https://ted.europa.eu/TED

9 / 15



EE/S S62
28/03/2023
184630-2023-EL

10 / 15

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 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.2.13) 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 σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
τιμής, ανά ομάδα του προϋπολογισμού της μελέτης. Θα πρέπει να δίνεται υποχρεωτικά προσφορά για το 
σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΣΤ΄ Ομάδα Ξυλεία
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
03411000 Ξυλεία από κωνοφόρα δέντρα
44191100 Κόντρα πλακέ
44191300 Μοριοσανίδες
44191400 Ινοσανίδες
44191000 Ποικίλα κατασκευαστικά υλικά από ξύλο

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Περιγραφή υλικού
ΦΥΛΛΑ μοριοσανίδες ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 366cm* 
183cm*25mm
ΦΥΛΛΑ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 366cm* 
183cm*18mm
ΦΥΛΛΑ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 366cm* 
183cm*8mm
ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑΣ (MDF) ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΠΛΑΜΑ ΟΞΥΑΣ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
305cm*185cm*20mm
ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑΣ (MDF) ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΠΛΑΜΑ ΔΡΥΟΣ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
305cm*185cm*20mm
ΦΥΛΛΑ IΝΟΣΑΝΙΔΑΣ (MDF) ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΠΛΑΜΑ ΟΞΥΑΣ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 
305cm*185cm*9mm
ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑΣ (MDF) ΧΩΡΙΣ ΕΠIΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 305cm*185cm*19mm
ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑΣ (MDF) ΧΩΡΙΣ ΕΠIΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 305cm*185cm*10mm
ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑΣ (MDF) ΧΩΡΙΣ ΕΠIΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 305cm*122cm*8mm
ΠΡΙΣΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ
ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ
ΣΑΝΙΔΙΑ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ
ΛΑΤΑΚΙΑ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ
ΜΑΔΕΡΙΑ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ
ΚΑΔΡΟΝΙΑ ΣΤΕΓΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΡΑΜΠΟΤΕ ΣΤΕΓΩΝ
ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (KONTΡΑ ΠΛΑΚΕ) ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 250cm*125cm*21mm ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ 
ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ (ΜΠΕΤΟΦΙΛΜ)
ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (KONTΡΑ ΠΛΑΚΕ) ΑΠΌ ΣΗΜΥΔΑ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 250cm*125cm*21mm
ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (KONTΡΑ ΠΛΑΚΕ) ΑΠΟ ΣΗΜΥΔΑ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 250cm*125cm*15mm
ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (KONTΡΑ ΠΛΑΚΕ) ΑΠΟ ΣΗΜΥΔΑ ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 250cm*125cm*9mm
ΦΥΛΛΑ ΦΟΡΜΑΪΚΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,80Χ1,30Χ0,8 mm
ΦΥΛΛΑ ΦΕΛΟΥ "INSULATE" ΔΙΑΣ/ΣΕΩΝ 244Χ122Χ12 mm
ΤΑΙΝΙΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΑΠΟ PVC πάχους 2mm, πλάτους 22 mm
ΤΑΙΝΙΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΑΠΟ PVC πάχους 2mm, πλάτους 28 mm
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ
ΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ
ΔΟΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΕΥΚΗΣ
ΠΛΑΚΕΣ OSB (2,50 Χ 1,25 Χ 22 mm)
ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ντουροπάλ)
ΣΑΝΙΔΕΣ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 122 671.12 EUR
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II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 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.2.13) 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 σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
τιμής, ανά ομάδα του προϋπολογισμού της μελέτης. Θα πρέπει να δίνεται υποχρεωτικά προσφορά για το 
σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας

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
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις 
υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 
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του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω 
του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που 
τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του 
ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά 
μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας 
παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

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: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 02/05/2023
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: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 05/05/2023
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
ΔΥΟ ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Κατά 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.
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.thermi.gov.gr στη διαδρομή: http://www.thermi.gov.gr/info/?cat=13

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής
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VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης.
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή 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 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 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..
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, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα 
κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθ αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή 
συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα 
από την κατάθεσή τους.
δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .Η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της 
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων της αναθ αρχής .Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά 
των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή 
της ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου(Δ/κό Εφετειο Θεσσαλονίκης). Δικαίωμα άσκησης του ως 
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άνω ένδικου βοηθημάτος έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικ προσφυγή. Με την 
απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη 
συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η ως 
άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από κοινοποίηση ή την 
πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της 
προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει 60 
ημ απο την κατάθεση του δικογράφου .Αναλυτικότερες πληροφ σχετικά με τις προσφυγές στο άρθ 3. της διακ/
ξης όπως εγκρίθηκαν με την Απόφαση Οικ Επιτροπής100/2023 ΑΔΑ:ΨΤΕ4ΩΡΣ-ΕΟΖ)

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης.
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/03/2023
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