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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40144-2023:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Λάρισα: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων και μεταλλικών δοχείων
2023/S 015-040144

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΚAΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ 27 & ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ
Πόλη: ΛΑΡΙΣΑ
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Ταχ. κωδικός: Τ.Θ. 1287
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Καρρά Σταυηρούλα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: techerg@thessaly.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2413511203
Φαξ:  +30 2413511222
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.thessaly.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.thessaly.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 άλλη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ 27 & ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ
Πόλη: ΛΑΡΙΣΑ
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Ταχ. κωδικός: Τ.Κ.41110
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Γκούμας Αναστάσιος – Μπατζόπουλος Σταύρος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: techerg@thessaly.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2413511231/2413511219
Φαξ:  +30 2413511222
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.thessaly.gov.gr/main.aspx?catid=90
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
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I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
«Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία, συντήρηση, παρακολούθηση και φύλαξη των δομών της 
επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας» (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)
Αριθμός αναφοράς: Φ:4.1.3/Κ25β'

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
50510000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων και μεταλλικών δοχείων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία και συντήρηση του υφιστάμενου 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού όλων των δομών του έργου της Επαναδημιουργίας της Λίμνης Κάρλας, 
καθώς και τη φύλαξη και την προστασία αυτών. Περιλαμβάνει ακόμα τις λειτουργίες διαχείρισης και διοχέτευσης 
των επιφανειακών νερών, των δικτύων άρδευσης και ύδρευσης, τη συντήρηση των αναχωμάτων και τέλος την 
καθαριότητα και τη συντήρηση των κτιριακών δομών του έργου.
Η περιοχή για την οποία απαιτείται η παροχή υπηρεσιών είναι η ευρύτερη έκταση πέριξ της λίμνης Κάρλας 
όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των δομών. Ειδικότερα η λειτουργία και συντήρηση περιλαμβάνει τα 
αντλιοστάσια του Κόμβου Πέτρας (Α0 και DP1), των Καναλίων (DP2), της Ύδρευσης (ΑΙ & ΑΙΙ), της άρδευσης 
(Α1, ΑΔ4 και ΑΔ6), το αντλιοστάσιο του Υγροτόπου, καθώς και το αντλιοστάσιο του π. Πηνειού στη Λάρισα στον 
κόμβο Συκουρίου. Επίσης περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις του Έργου Ασφάλειας του Ταμιευτήρα

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 935 330.00 EUR

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

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79713000 Υπηρεσίες φύλαξης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL61 Θεσσαλία / Thessalia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:

20/01/2023 S15
https://ted.europa.eu/TED

2 / 8





EE/S S15
20/01/2023
40144-2023-EL

3 / 8

Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω υπηρεσιών απαιτείται ειδικευμένο προσωπικό με την αντίστοιχη 
επαγγελματική άδεια, και ειδικότερα
Τμήμα Ι Για τη λειτουργία και συντήρηση όλων των δομών απαιτούνται :
Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 6ης βαθμίδας
Ένας Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 6ης βαθμίδας
Ένας Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
Δύο (2) τεχνίτες εκ των οποίων ένας (1) ειδικότητας μεταλλικών κατασκευών και ένας (1) ειδικότητας 
οικοδομικών εργασιών.
Δύο (2) εργάτες ανεξαρτήτου ειδικότητας.
Τμήμα ΙΙ Για τη φύλαξη όλων των δομών απαιτούνται :
5. Έξι (6) φύλακες με άδεια security

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ / Στάθμιση: 20
Τιμή - Στάθμιση: 30

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 935 330.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 36
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.2.13) 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:
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2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
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 Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 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 .
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται 
η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης .
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών 
φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν συνολικό κύκλο εργασιών των πέντε (5) τελευταίων ετών (2017, 
2018, 2019, 2020 και 2021) 750.000,00 ευρώ.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται:
Για το ΤΜΗΜΑ 1 :
Α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών (2017 έως 2021), να έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση 
όμοιων ή ισοδύναμων έργων, από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικού αντικειμένου με το αντικείμενο της 
προσαρασσόμενης υπηρεσίας, και συγκεκριμένα:
• κατασκευή, συντήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων αντλιοστασίων, Υ/Σ μέσης τάσης και 
τεχνική υποστήριξη αυτών
• εκτέλεση έργων που αφορούν στην κατασκευή, στη λειτουργία, στη συντήρηση συστημάτων αυτοματισμών 
και δικτύων (αυτομάτου ελέγχου, απομακρυσμένου ελέγχου, μεταφορά δεδομένων) και την τεχνική υποστήριξη 
αυτών
Β) να διαθέτουν ιδιόκτητα οχήματα, για την παροχή των περιγραφόμενων υπηρεσιών στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων το εν λόγω κριτήριο πρέπει να 
πληρείται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
Γ) να διαθέτουν οργάνωση, δομή και προσωπικό απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και 
εμπειρίας, επαρκές σε πλήθος, με τα οποία να είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, 
στις απαιτήσεις των υπό ανάθεση υπηρεσιών. Συγκεκριμένα απαιτείται κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνονται στην 
ομάδα παροχής υπηρεσιών :
• Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος)
• Ένας Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος)
• Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 6ης βαθμίδας
• Ένας Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
• Τέσσερις (4) εργάτες
Δ) να διαθέτουν την κατάλληλη τεχνική υποδομή (π.χ. εξοπλισμό επικοινωνίας όργανα μετρήσεων εργαλεία, 
μέσα προστασίας κτλ)
Για το ΤΜΗΜΑ 2 :
Α) κάθε μέλος του απασχολούμενου προσωπικού θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
SECURITY (N. 2518/1997).
Β) να διαθέτουν την κατάλληλη τεχνική υποδομή (π.χ. εξοπλισμό επικοινωνίας, μέσα προστασίας, μέσα 
παρακολούθησης)
Γ) να διαθέτει ένα (1) τουλάχιστον ιδιόκτητο όχημα, για την παροχή των περιγραφόμενων υπηρεσιών στο 
Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης
και για τα δύο τμήματα χωριστά δηλώνουν :
α) τις κυριότερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
πενταετίας
β) το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς
γ) τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν
τα οποία θα αξιολογηθούν στην Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια
Για όλα τα τμήματα σε περίπτωση συμμετοχής εξωτερικού συνεργάτη στην Ομάδα Έργου στην εμπειρία του 
οποίου στηρίζεται ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο εξωτερικός συνεργάτης θα πρέπει να υποβάλει επίσης το ΕΕΕΣ με 
ποινή αποκλεισμού.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
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Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο 
ανατίθεται η 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.1.8) 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: 27/02/2023
Τοπική ώρα: 14:30

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: 13 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 03/03/2023
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ 27 & ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η διαδικασία είναι ανοιχτή και μπορεί να παρευρίσκεται κάθε ενδιαφερόμενος που έχει έννομο συμφέρον.

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα,
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: Τ.Κ: 11257
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και 
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 
προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η 
επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59 .
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του 
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) 
όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από 
την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από 
την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της 
λειτουργίας «Επικοινωνία» :
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει 
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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 ι

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ 27 & ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ
Πόλη: ΛΑΡΙΣΑ
Ταχ. κωδικός: Τ.Θ. 1287
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: techerg@thessaly.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2413511210
Φαξ:  +30 2413511222
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://thessaly.gov.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
17/01/2023
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