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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
EL305
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1
ΛΑΥΡΙΟ
19500
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τηλέφωνο:  +30 2292320147
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nitsa@lavrio.gr 
Φαξ:  +30 2292069130
Κωδικός NUTS: EL305
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.lavreotiki.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.lavreotiki.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
ebs.eprocurement.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 ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Αριθμός αναφοράς: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 975/2019

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
37535200

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

mailto:nitsa@lavrio.gr
http://www.lavreotiki.gr
www.lavreotiki.gr
https://ebs.eprocurement.gov.gr/
https://ebs.eprocurement.gov.gr/
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς και δαπέδων
ασφαλείας για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών α) της πλατείας Ιθάκης και β) της οδού Δαβάκη της Δ.Κ.
Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής.
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται η προμήθεια νέων διατάξεων παιχνιδιού και η προμήθεια και τοποθέτηση
δαπέδων ασφαλείας που συνδέεται άρρηκτα με το όργανο κάτω από το οποίο θα τοποθετηθούν για τους εξής
λόγους:
• αφενός γιατί το πάχος του δαπέδου ασφαλείας εξαρτάται από το ύψος πτώσης του οργάνου, σύμφωνα με τα
εφαρμοζόμενα πρότυπα και
• αφετέρου επειδή η τοποθέτηση των οργάνων ενσωματώνεται στην τοποθέτηση των δαπέδων ασφαλείας.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει και τα δύο προμηθευόμενα είδη να τοποθετηθούν στον ίδιο χρόνο, οπότε είναι
προτιμότερο για την καλύτερη οργάνωση και για να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα η προμήθεια και
τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων ασφαλείας να γίνουν μέσω του ιδίου προμηθευτή.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 257 249.00 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: EL305
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
1 ΡΟΜΒΟΕΙΔΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΜΕ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ ή ισοδύναμο ΤΕΜΑΧΙΟ 1
2 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ ή ισοδύναμο ΤΕΜΑΧΙΟ 1
3 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ ή ισοδύναμο ΤΕΜΑΧΙΟ 1
4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΦΩΛΙΑ ή ισοδύναμο ΤΕΜΑΧΙΟ 1
5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΝΙΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΤΥΠΟΥ 'Π' ή ισοδύναμο ΤΕΜΑΧΙΟ 1
6 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΠΑΙΔΩΝ ή ισοδύναμο ΤΕΜΑΧΙΟ 1
7 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΝΗΠΙΩΝ 6 ΘΕΣΕΩΝ ή ισοδύναμο ΤΕΜΑΧΙΟ 1
8 ΜΥΛΟΣ ΤΥΠΟΥ WOK (ΓΟΥΟΚ) ή ισοδύναμο ΤΕΜΑΧΙΟ 1
9 ΣΤΗΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ή ισοδύναμο ΖΕΥΓΟΣ 1
10 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 4ΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ή ισοδύναμο ΤΕΜΑΧΙΟ 1
11 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ ή ισοδύναμο ΤΕΜΑΧΙΟ 1
12 ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ή ισοδύναμο ΤΕΜΑΧΙΟ 1
13 ΤΡΑΜΠΑΛΑ 'ΜΑΙΜΟΥ' ή ισοδύναμο ΤΕΜΑΧΙΟ 1
14 ΤΡΑΜΠΑΛΑ 'ΨΑΡΑΚΙ' ή ισοδύναμο ΤΕΜΑΧΙΟ 1
15 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ 'ΦΥΣΗ' ή ισοδύναμο ΤΕΜΑΧΙΟ 1
16 ΜΟΝΑΔΑ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (ROLL RUNNER) ή ισοδύναμο ΤΕΜΑΧΙΟ 1
17 ΚΟΥΝΙΑ 2Θ ΠΑΙΔΩΝ τύπου 'Π' ή ισοδύναμο ΤΕΜΑΧΙΟ 1
18 ΚΙΟΣΚΙ (μέταλλο /HPL) ή ισοδύναμο ΤΕΜΑΧΙΟ 1
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19 ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ (μέταλλο /HPL) ή ισοδύναμο ΤΕΜΑΧΙΟ 3
20 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2
21 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΧΥΤΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ EPDM (HIC 260CM) M2 55
22 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΧΥΤΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ EPDM (HIC 210CM) M2 80
23 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΧΥΤΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ EPDM (HIC 200CM) M2 80
24 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΧΥΤΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ EPDM (HIC 160CM) M2 154
25 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΧΥΤΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ EPDM (HIC 140CM) M2 56
26 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΧΥΤΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ EPDM(HIC 120CM) M2 99
27 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΧΥΤΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ EPDM (HIC 100CM) M2 110

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 257 249.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 90
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

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

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:
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
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.
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς για την απόδειξη της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας για την
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται να προσκομίσουν βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας
ύψους εκατό είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00€).

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς για την απόδειξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας για την
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται να προσκομίσουν:
α) κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία (τουλάχιστον μία (1)
σύμβαση), με αναφορά της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένων και
των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης αυτών,
β) Βεβαίωση από αναγνωρισμένο φορέα, παρακολούθησης – εκπαίδευσης για την εγκατάσταση οργάνων
παιδικής χαράς της σειράς Προτύπων ΕΝ1176.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προμηθευτής δεσμεύεται να τηρήσει για όλα τα όργανα παιδικών χαρών τις
απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ. 3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ.
ε) Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για τα όργανα παιδικών
χαρών και δαπέδων ασφαλείας για πέντε (5) έτη.
δ) Γραπτή εγγύηση του οικονομικού φορέα, ισχύος δύο (2) ετών τουλάχιστον, για τα δάπεδα ασφαλείας των
οργάνων παιδικών χαρών.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται πλήρως με τις
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών.
η) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προμηθευόμενα είδη μετά την τοποθέτηση τους θα παραδοθούν με πιστοποιητικό
καταλληλότητας και συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 & ΕΝ 1177, από διαπιστευμένο φορέα
πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό, τα οποία (πιστοποιητικά) θα εκδοθούν με δαπάνες του.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της υπ' αριθμ.975/2019
διακήρυξης του διαγωνισμου και των παραρτημάτων αυτής και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
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.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
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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: 23/12/2019
Τοπική ώρα: 14:00

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: 02/01/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Διαδικασία Ηλεκττρονικής Αποσφράγιση στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών, όπως ορίστηκαν με την υπ' αριθμ.2/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Λαυρεωτικής.

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:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
ΑΘΗΝΑ
18233
ΕΛΛΑΔΑ
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Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1
ΛΑΥΡΙΟ
19500
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2292320147
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nitsa@lavrio.gr 
Φαξ:  +30 2292069130
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.lavreotiki.gr

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.
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.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1
ΛΑΥΡΙΟ
19500
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2292320147
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nitsa@lavrio.gr 
Φαξ:  +30 2292069130

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr
mailto:nitsa@lavrio.gr
www.lavreotiki.gr
mailto:nitsa@lavrio.gr
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Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.lavreotiki.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/11/2019

www.lavreotiki.gr



