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Καταχωρείτε στο ΚΗΜΔΗΣ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια «ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ»  

 
Ο Δήμαρχος Σητείας 

Προκηρύσσει  Ηλεκτρονικό  ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την 
ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια Απορριμματοφόρου Οχήματος και 
Ημιφορτηγού Ανατρεπόμενου» για το έτος 2017-18, συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού εκατό εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (170.000,00€) συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 24%.  
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Σητείας 
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 
Οδός: Π. Βαρθολομαίου 9 
Ταχ.Κωδ.: 72300 
Τηλ.: 28433 40518, 41207 
Telefax: 28430 29243 
E-mail: Xiradaki@sitia.gr 
Ιστοσελίδα: www.sitia.gr 
Κωδικός NUTS: EL432 (Νομός: Λασιθίου) 
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
υπάρχει  στη διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
όπου ο διαγωνισμός έλαβε τους Συστημικούς Αριθμούς: 50274 & 50309  και οι προσφορές 
πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ανωτέρω διεύθυνση.  Επίσης τα έγγραφα της 
σύμβασης έχουν αναρτηθεί και  στη διεύθυνση (URL) του Δήμου :  www.sitia.gr.  
 
3. Κωδικός CPV:   
 κωδικός  CPV:  34144512-0  Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή 

απορριμμάτων 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

 

Ταχ. Δν/ση : ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9  Τ.Κ. 72300   ΣΗΤΕΙΑ       Αρ. Πρωτ.: 6750/18-12-2017 

Τηλέφωνο : 

  

Πληροφορίες : 

28433 40518 

28433 41207  

Ξηραδάκη Ειρήνη 

 Τηνιακός Ιωσήφ  

 

 

Fax : 

 

28430 29243 
 

e-Mail : Xiradaki@sitia.gr  

tiniakos@sitia.gr 
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 κωδικός  CPV: 34134200-7 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα 
 
 

CPV:   ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ (€) 

34144512-0  Απορριμματοφόρο  όχημα  88.709,68 1 88.709,68 

 

ΣΥΝΟΛΟ 88.709,68 

Φ.Π.Α. 24% 21.290,32 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 110.000,00 

 
CPV: 34134200-7 

CPV:   ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ (€) 

34134200-7 Ημιφορτηγό Ανατρεπόμενο 48.387,10 1 48.387,10 

  
  

ΣΥΝΟΛΟ 48.387,10 

Φ.Π.Α. 24% 11.612,90 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  170.000,00€ 
 

 
 
 

   
       

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL432 (Νομός: Λασιθίου) 
 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια: 

1) Ενός καινούριου  απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας όγκου 10 κυβικών μέτρων 
για τη συλλογή των στέρεών αστικών αποβλήτων της ευρύτερης περιοχής  του Δήμου 
Σητείας από την Υπηρεσία καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου και 
2) Ενός καινούριου ανατρεπόμενου ημιφορτηγού για την υλοποίηση προληπτικών  

δράσεων πυροπροστασίας στο Δήμο Σητείας.   
  

Η παρούσα σύμβαση διαιρείται στις παρακάτω ομάδες :  

1) ΟΜΑΔΑ Α  : «Απορριμματοφόρο όχημα» εκτιμώμενης αξίας 88.709,68 ευρώ χωρίς το 
ΦΠΑ 24% (Σύνολο 110.000,00 €)  

2) ΟΜΑΔΑ Β  : «Ημιφορτηγό Ανατρεπόμενο», εκτιμώμενης αξίας 48.387,10 ευρώ χωρίς 
το ΦΠΑ 24% (Σύνολο 60.000 €)   

 
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά 
για μία εκ των δύο ή και για τις δύο ομάδες ειδών.  
 
6. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές  
 
7. Χρόνος παράδοσης της προμήθειας εντός 4 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του 
συμφωνητικού.  
 

8. Δικαιούμενοι & προϋποθέσεις συμμετοχής.:  
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και ενώσεις  οικονομικών φορέων. 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής: 
 
Α) να μη συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα οι λόγοι αποκλεισμού των παρ.1 , 2 και 4β 
του ά.73 του Ν.4412/2016 και να μην του έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού με την ΚΥΑ 
του ά.74 του Ν.4412/2016. 
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Β) να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής :  
 
i) Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας δηλαδή θα πρέπει : για τους 
ημεδαπούς οικονομικούς φορείς: να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με αυτό της εν λόγω 
προμήθειας και για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα 
από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής 
τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με αυτό της εν λόγω προμήθειας. 
 

ii)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 
διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να 
εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. 
Για την απόδειξή των ανωτέρω απαιτήσεων,  οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα 
κάτωθι κριτήρια  : 
 α) Να έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων ετών (2014-2017) 
τουλάχιστον τρείς (3)  παραδόσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου οχήματος 
(απορριμματοφόρου οχήματος, ανατρεπόμενου φορτηγού, ή ανάλογων οχημάτων ).  
β) Να διαθέτουν εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και εγκαταστάσεις για την  καλή εκτέλεση 
της προμήθειας καθώς και την τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση.   
γ) Ο προμηθευτής να συμμορφώνεται με  πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και  να εφαρμόζει 
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.   
δ) Να διαθέτει Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 (ή άλλα ισοδύναμα) και 
Πιστοποιητικά συμμόρφωσης  με σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 ή 
άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή 
πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς για την  κατασκευή του 
πλαισίου, της υπερκατασκευής, του ολοκληρωμένου οχήματος καθώς και την τεχνική 
υποστήριξη.   
 
iii) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Ο προμηθευτής να διαθέτει για την προμήθεια του ολοκληρωμένου οχήματος:  : 
  α)πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 (ή άλλο ισοδύναμό) και   
β) πιστοποιητικό  περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 ή  άλλα πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που 
έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς.    
 
9. 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 ΦΠΑ, και κατατίθεται 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της συμβατικής 
αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών .  
Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
10. Κριτήριο ανάθεσης: ορίζεται, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, ανά ομάδα αντικειμένου:   
Για την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς θα βαθμολογηθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
και η τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης .  
 
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο  μέσω της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη 
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διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016, η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η  Παρασκευή 19 
Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. 
 Η ημέρα έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 
και ώρα 00:01πμ. Η ημέρα λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η Δευτέρα 15 
Ιανουαρίου 2018 και ώρα 17:00μμ.  .  
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν , επι ποινή  αποκλεισμού, τα 
παρακάτω δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους :  
1) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 
2) Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 ύψους 2% της 
προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών ανά ομάδα.  
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη ,στην οποία θα δηλώνεται 
ότι: 

 Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 
 Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης των σχετικών με αυτή διατάξεων και των 

τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 Για ποια ή ποιες ομάδες ειδών επιθυμούν να δώσουν προσφορά 

 αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική 
υποβολή και έντυπη προσκόμιση, όπου απαιτείται, των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 103 & 80 του Ν. 4412/16.  
 

δ) Την Τεχνική Προσφορά τους με συμπληρωμένο το Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς που 
προσαρτάτε στη Διακήρυξη του διαγωνισμού  με τα απαραίτητα δικ/κά.:  
1.  Κατάλογος τριών τουλάχιστον παραδόσεων αντίστοιχων οχημάτων (απορριμματοφόρο 
όχημα τύπου πρέσας, φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα)  που ολοκληρώθηκαν κατά τα 
τέσσερα τελευταία έτη (2014-17), με αναφορά του παραλήπτη (του δημοσίου ή του 
ιδιωτικού τομέα), της αξίας και της ημερομηνίας παράδοσης. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, 
εάν μεν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας 
(βεβαίωση καλής εκτέλεσης της προμήθειας ή πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής), εάν δε ο 
αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με αντίγραφα παραστατικά πώλησης. 
2.  Περιγραφή του οικονομικού φορέα με Κατάλογο του τεχνικού προσωπικού, των τεχνικών  
εγκαταστάσεων και των προσφερόμενων υπηρεσιών πριν και μετά την πώληση των 
οχημάτων.  
3. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 (ή άλλα ισοδύναμα) και 
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης  με το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 ή 
άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή 
πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς, για την  κατασκευή του 
πλαισίου, της υπερκατασκευής  και  του ολοκληρωμένου οχήματος καθώς και την τεχνική 
υποστήριξη.  
4.Υπέυθυνη δήλωση:   

 Για το χρόνο Εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον για το πλήρες όχημα (η 
εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή 
εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την 
αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης 
σε κακό χειρισμό)  

 Για το χρόνο εγγύησης αντισκωριακής προστασίας πλαισίου  και υπερκατασκευής  .     

  Για το χρονικό διάστημα εξασφαλισμένης  παροχής ανταλλακτικών του οχήματος 

 Για το χρονικό διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών.  

 Για το χρονικό διάστημα  ανταπόκρισης του συνεργείου συντήρησης / 
αποκατάστασης από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και την έντεχνη 
αποκατάσταση 

 Το χρόνο παράδοσης του οχήματος μετά την υπογραφή του συμφωνητικού. 





5 

 

  

 Ότι δεσμεύεται κατά την παράδοση να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου για το 
χειρισμό του οχήματος.  

 Ότι δεσμεύεται να  προσκομίσει κατά την παράδοση, Έγκριση Τύπου για 
ολοκληρωμένο όχημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ 
όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την 
αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου 
να είναι εφικτή η ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις.  

 
5. Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για 
εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα καταθέσει επίσης και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη 
του ότι, σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό 
του αναδόχου τις εργασίες αυτές.   
6. Βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου και της υπερκατασκευής ή των 
αντιπροσώπους αυτών στην Ελλάδα,  ότι αποδέχονται  την εκτέλεση της προμήθειας και 
ότι θα καλύψουν την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απ’ ευθείας  εάν αυτό τους 
ζητηθεί  από τον Δήμο.  

 7. Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ  (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην 
Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) συνοδευμένη από  Πιστοποιητικό 
Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το άρθρο 12.3.β (IX παράρτημα) της  οδηγίας 2006/42/ΕΚ  
πρωτοτύπου όμοιο με το προσφερόμενο είδος  από διεθνώς Διαπιστευμένο Φορέα, με το 
οποίο  να προκύπτει και η συμμόρφωση του προσφερόμενου οχήματος με τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα.   
8. Τα πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του πλαισίου και υπερκατασκευής του 
προσφερόμενου οχήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν 
σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 
9. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένα από την κατασκευάστρια εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 
προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία 
ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) της κατασκευάστριας 
εταιρείας. 

 
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την  επόμενη της ημερομηνίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, δηλαδή μέχρι 20.07.2018. 
 
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
 
14. Χρηματοδότηση:  
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Σητείας και η δαπάνη για 
την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. Έτους2017 
και 2018 του Δήμου, για την οποία και έχει εγκριθεί η ανάληψη υποχρέωσης από την 
οικονομική επιτροπή του Δήμου. 
 

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΟΣΟ  

Έτος 2018 

 
1 

20-7132.001 Απορριμματοφόρο 110.000,00 

2 
30-7132-001 

 
Ημιφορτηγό ανατρεπόμενο για ανάγκες 

πυροπροστασίας 
60.000,00 

 

15. Προδικαστικές προσφυγές:  
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Οι παρούσες διαφορές ρυθμίζονται στα ά.345 έως 374 του N.4412/2016 και στο Π.Δ.39/2017 
(ΦΕΚ 64/04.05.2017/τ.Α) «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προδικαστικών 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 με τηλεομοιοτυπία (άρθρο 361 παρ. 1 περ. α΄ν. 4412/2016), β) δέκα ( 
10) ημέρες από την πλήρη , πραγματική ή τεκμαιρόμενη , γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του οικ. φορέα.  
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της προκήρυξης , η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται 
μετά την πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου , όπως αυτό 
παρατίθεται στο Παράρτημα I του Π.Δ.39/2017. 
Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής 
θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του 
διαγωνισμού. 
Η αναθέτουσα αρχή, το αργότερο την επόμενη της κατάθεσης εργάσιμη ημέρα, ειδοποιεί την 
ΑΕΠΠ σχετικά με την κατάθεση της προσφυγής και της παραχωρεί δικαίωμα πρόσβασης στο 
σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού. Επίσης η αναθέτουσα αρχή: (α) κοινοποιεί την 
προσφυγή μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το 
αργότερο εντός πέντε (5) ημερών 
σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 
προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού, και (β) διαβιβάζει στην 
ΑΕΠΠ μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το 
αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της 
υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους 
ενδιαφερόμενους τρίτους. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον 
προσφεύγοντα παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 
0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης, 
ή αν η προσφορά αφορά για  τμήμα/τμήματα  της παρούσας σύμβασης , το  ύψος του 
παράβολου υπολογίζεται επι της αξίας του τμήματος/τμημάτων, το οποίο επισυνάπτεται σε 
μορφή αρχείου pdf. 
 
 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 

      

 




