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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266649-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Ιωάννινα: Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων
2021/S 102-266649

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Ιωαννιτών
Ταχ. διεύθυνση: Πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 5
Πόλη: Ιωάννινα
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Ταχ. κωδικός: 453 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμος Ιωαννιτών
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: skosma@ioannina.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2651361352
Φαξ:  +30 2651074441
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ioannina.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
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:
Προμήθεια έξι (6) απορριμματοφόρων οχημάτων (Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»).

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34144512 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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1) απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ., τεμάχιο 1·
2) απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 κ.μ., τεμάχιο 1·
3) απορριμματοφόρα οχήματα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 16 κ.μ., τεμάχια 3·
4) απορριμματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 8 κ.μ., τεμάχιο 1.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 798 387.10 EUR

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
1) Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ., τεμάχιο 1.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144512 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ιωάννινα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ένα (1) τεμάχιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ., προϋπολογισμού 141 387,10
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια καινούργιου 
απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας, ωφέλιμου όγκου σε συμπιεσμένα 
απορρίμματα 16 κυβικών μέτρων, με σύστημα ανύψωσης κάδων επί 2-αξονικού πλαισίου (μεικτού φορτίου 
τουλάχιστον 19tn). Το συγκεκριμένο όχημα θα χρησιμοποιηθεί για τη μηχανική (με κάδους) αποκομιδή και 
μεταφορά απορριμμάτων.
Το υπό προμήθεια απορριμματοφόρο όχημα, τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή, θα είναι 
τελείως καινούργιο, αμεταχείριστο και πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν του εννιαμήνου από την ημερομηνία 
παράδοσης στον φορέα.
Να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια / prospectus στην ελληνική γλώσσα, του προσφερόμενου πλαισίου των 
οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Οι τεχνικές προδιαγραφές για τα προς προμήθεια είδη και όπου χρησιμοποιούνται οι όροι «υποχρεωτικά», «με 
ποινή αποκλεισμού», «τουλάχιστον», θεωρούνται ουσιώδεις και απαράβατοι όροι, και οποιαδήποτε απόκλιση 
καθιστά απορριπτέα την προσφορά. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου», γίνεται αποδεκτή 
απόκλιση ± 5 % της αναφερόμενης τιμής.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 141 387.10 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

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.2.13) 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
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ιωαννιτών, κωδ. ΣΑΕ-055. Η δαπάνη για την 
εν λόγω σύμβαση βαρύνει τη με Κ.Α.: 62.7132.002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2021.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 
(αριθμός ενάριθμου 2017ΣΕ05500010).
Στον Δήμο Ιωαννιτών έχει κατανεμηθεί επιχορήγηση ύψους 990 000,00

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
2) Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 κ.μ., τεμάχιο 1.
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144512 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ιωάννινα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 κ.μ., τεμάχιο 1.
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια καινούργιου 
απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας, ωφέλιμου όγκου σε συμπιεσμένα 
απορρίμματα 12 κυβικών μέτρων, με σύστημα ανύψωσης κάδων επί 2-αξονικού πλαισίου (μεικτού φορτίου 
τουλάχιστον 16tn). Το συγκεκριμένο όχημα θα χρησιμοποιηθεί για τη μηχανική (με κάδους) αποκομιδή και 
μεταφορά απορριμμάτων.
Το υπό προμήθεια απορριμματοφόρο όχημα, τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή, θα είναι 
τελείως καινούργιο, αμεταχείριστο και πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν του εννιαμήνου από την ημερομηνία 
παράδοσης στον φορέα.
Να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια / prospectus στην ελληνική γλώσσα, του προσφερόμενου πλαισίου των 
οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Οι τεχνικές προδιαγραφές για τα προς προμήθεια είδη και όπου χρησιμοποιούνται οι όροι «υποχρεωτικά», «με 
ποινή αποκλεισμού», «τουλάχιστον», θεωρούνται ουσιώδεις και απαράβατοι όροι, και οποιαδήποτε απόκλιση 
καθιστά απορριπτέα την προσφορά. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου», γίνεται αποδεκτή 
απόκλιση ± 5 % της αναφερόμενης τιμής.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 123 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
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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
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ιωαννιτών, κωδ. ΣΑΕ-055. Η δαπάνη για την 
εν λόγω σύμβαση βαρύνει τη με Κ.Α.: 62.7132.002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2021.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 
(αριθμός ενάριθμου 2017ΣΕ05500010).
Στον Δήμο Ιωαννιτών έχει κατανεμηθεί επιχορήγηση ύψους 990 000,00

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
3) Απορριμματοφόρα οχήματα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 16 κ.μ., τεμάχια 3.
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144512 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ιωάννινα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Απορριμματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου, χωρητικότητας 16κ.μ. (τεμ. 3).
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια καινούργιου 
απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου μύλου 16 κυβικών μέτρων, με σύστημα 
ανύψωσης κάδων επί 2-αξονικού πλαισίου (μεικτού φορτίου τουλάχιστον 19tn). Το συγκεκριμένο όχημα θα 
χρησιμοποιηθεί για τη μηχανική (με κάδους) αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων.
Το υπό προμήθεια απορριμματοφόρο όχημα, τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή, θα είναι 
τελείως καινούργιο, αμεταχείριστο και πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν του εννιαμήνου από την ημερομηνία 
παράδοσης στον φορέα.
Να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια / prospectus στην ελληνική γλώσσα, του προσφερόμενου πλαισίου των 
οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Οι τεχνικές προδιαγραφές για τα προς προμήθεια είδη και όπου χρησιμοποιούνται οι όροι «υποχρεωτικά», «με 
ποινή αποκλεισμού», «τουλάχιστον», θεωρούνται ουσιώδεις και απαράβατοι όροι, και οποιαδήποτε απόκλιση 
καθιστά απορριπτέα την προσφορά. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου», γίνεται αποδεκτή 
απόκλιση ± 5 % της αναφερόμενης τιμής.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 140 000.00 EUR
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II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
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
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ιωαννιτών, κωδ. ΣΑΕ-055. Η δαπάνη για την 
εν λόγω σύμβαση βαρύνει τη με Κ.Α.: 62.7132.002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2021.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 
(αριθμός ενάριθμου 2017ΣΕ05500010).
Στον Δήμο Ιωαννιτών έχει κατανεμηθεί επιχορήγηση ύψους 990 000,00

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
4) Απορριμματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου, χωρητικότητας 8 κ.μ., τεμάχιο 1.
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144512 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ιωάννινα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Απορριμματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου, χωρητικότητας 8 κ.μ., τεμάχιο 1.
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια καινούργιου 
απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου μύλου 8 κυβικών μέτρων, με σύστημα 
ανύψωσης κάδων επί 2-αξονικού πλαισίου (μεικτού φορτίου τουλάχιστον 12tn). Το συγκεκριμένο όχημα θα 
χρησιμοποιηθεί για τη μηχανική (με κάδους) αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων.
Το υπό προμήθεια απορριμματοφόρο όχημα, τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή, θα είναι 
τελείως καινούργιο, αμεταχείριστο και πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν του εννιαμήνου από την ημερομηνία 
παράδοσης στον φορέα.
Να προσκομιστούν τεχνικά φυλλάδια / prospectus στην ελληνική γλώσσα, του προσφερόμενου πλαισίου των 
οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Οι τεχνικές προδιαγραφές για τα προς προμήθεια είδη και όπου χρησιμοποιούνται οι όροι «υποχρεωτικά», «με 
ποινή αποκλεισμού», «τουλάχιστον», θεωρούνται ουσιώδεις και απαράβατοι όροι, και οποιαδήποτε απόκλιση 
καθιστά απορριπτέα την προσφορά. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου», γίνεται αποδεκτή 
απόκλιση ± 5 % της αναφερόμενης τιμής.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 114 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
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
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ιωαννιτών, κωδ. ΣΑΕ-055. Η δαπάνη για την 
εν λόγω σύμβαση βαρύνει τη με Κ.Α.: 62.7132.002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2021.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 
(αριθμός ενάριθμου 2017ΣΕ05500010).
Στον Δήμο Ιωαννιτών έχει κατανεμηθεί επιχορήγηση ύψους 990 000,00

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

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

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: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 09/07/2021
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: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
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Ημερομηνία: 15/07/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Ιωάννινα.

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: Α.Ε.Π.Π. - Π.Δ. 39/17 «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)»
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης 
της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας 
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με το άρθ. 360 επ. 
Ν.4412/16. Οι προθεσμίες άσκησης της προσφυγής ορίζονται στις διατάξεις του άρθ. 361 Ν. 4412/16. Ειδικά για 
προσφυγή κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση 
στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.. Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό 
παρατίθεται στο Παράρτημα I του Π.Δ 39/17 (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016 και §2 άρθρου 8 ΠΔ 39/17). 
Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στην Α.Ε.Π.Π.. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής 
καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.
Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση τής ειδικής φόρμας του συστήματος 
και την επισύναψη τού σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή 
σκληρής αποθήκευσης. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία 
πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή σε περίπτωση 
που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται 
ηλεκτρονικά στην Α.Ε.Π.Π. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Για το παραδεκτό της άσκησης τής 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 αριθ. 56902/215 Υ.Α.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν από την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. Ο ανάδοχος κηρύσσεται 
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υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση τού Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/16·
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 
του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/16.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν:
α) η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση·
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθ. 204 του Ν.4412/16).
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται με απόφαση 
τού Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση τής εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον 
του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε 
γνώση της σχετικής απόφασης.

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
24/05/2021
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