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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΣΟΤ 2022 ΓΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ ΠΤΓΝΑ
ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ ΚΑΙ ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΠΟΤ ΔΠΟΠΣΔΤΔΙ
Ο Γήμαπσορ Πύδναρ Κολινδπού :
πξνθεξχζζεη δηεζλή ειεθηξνληθφ αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο
γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ηξνθίκσλ έηνπο 2022 γηα ην
Γήκν Πχδλαο Κνιηλδξνχ θαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ επνπηεχεη , πξνυπνινγηζκνχ
68.464,88 εςπώ κε ην Φ.Π.Α.
1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ:
ΔΠΩΝΤΜΙΑ
ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΠΟΛΗ
ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΟ ΚΩΓΙΚΑ
ΥΩΡΑ
ΚΩΓΙΚΟ NUTS
ΣΗΛΔΦΩΝΟ

ΓΗΜΟ ΠΤΓΝΑ ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 38
ΑΙΓΙΝΙΟ
60300
60061
EL527
+30
2353350100
,
+30
2353350121 ,
ΦΑΞ
+30 2353022990
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟ
aiginio@otenet.gr
ΑΡΜΟΓΙΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
ΠΑΣΙΟΤΡΑ ΠΑΓΩΝΑ
ΓΔΝΙΚΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΣΟ www.pydnaskolindrou.gr
ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ( URL )
2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο

ππάξρεη

ζηε

δηεχζπλζε

δηαδηθηχνπ

www.pydnaskolindrou.gr

Οη

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο απφ
ην αξκφδην γξαθείν ηνπ Απηνηεινχο Τκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα ηειέθσλα 2353350121 .
3. Κωδικόρ CPV:
Δίδε παληνπσιείνπ – CPV
15000000-6

θαηά ηηο
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Δίδε νπσξνπσιείνπ – CPV
15300000-1
Δίδε θξενπσιείνπ – CPV
15110000-2
Δίδε αξηνπνηείνπ – CPV
15811100-7

4. Κωδικόρ NUTS κύπιος ηόπος παπάδοζηρ ηηρ ππομήθειαρ: EL527
5. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ:
Ο δηαγσληζκφο αθνξά ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ έηνπο 2022 γηα ην Γήκν Πχδλαο –
Κνιηλδξνχ θαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ επνπηεχεη , φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά
ζηελ ππ΄ αξηζ. 22/2021 κειέηε ηεο πξνκήζεηαο, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην
κέξνο ηεο δηαθήξπμεο.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ 58.699,55
€ πιένλ ηνπ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. θαη ζα θαιπθζεί απφ ίδηνπο πφξνπο.
Η πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ εηδψλ ζα γίλεηαη πεξηνδηθά θαη ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα ζηα Γεκνηηθά Καηαζηήκαηα Αηγηλίνπ , Κνιηλδξνχ , Μεζψλεο θαη Πχδλαο
, ζηνπο Γεκνηηθνχο Παηδηθνχο Σηαζκνχο , ηα ΚΑΠΗ θαη ηα Κιεηζηά Γπκλαζηήξηα ηνπ
ΓΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. ηνπο Βξεθνλεπηαθνχο Σηαζκνχο θαη ηα ΚΓΑΠ ηεο ΓΗ.ΚΟΙΝ.Δ.
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε Υπεξεζίαο.
Ο Γήκνο Πχδλαο Κνιηλδξνχ , ν ΓΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. Γήκνπ Πχδλαο Κνιηλδξνχ θαη
ε ΓΗ.ΚΟΙΝ.Δ. Γήκνπ Πχδλαο Κνιηλδξνχ δελ ππνρξενχληαη λα απνξξνθήζνπλ ην
ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη ησλ πνζνηήησλ ηεο αλσηέξσ κειέηεο ηεο πξνκήζεηαο.
Η ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο δειαδή νη καθξηλέο
απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ θαη πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ πην
ζπκθέξνπζεο πξνζθνξέο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, ε ελ ιφγσ πξνκήζεηα κπνξεί
λα πξαγκαηνπνηεζεί αλά λνκηθφ πξφζσπν θαη αλά δεκνηηθή ελφηεηα .
Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο
πξνζθνξά , γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ησλ ηξνθίκσλ
ελφο ή θαη πεξηζζνηέξσλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη κίαο ή πεξηζζνηέξσλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ
, φπσο
πξνζδηνξίζηεθαλ αλαιπηηθά ζηνπο πίλαθεο ηεο ππ΄ αξηζ. 22/2021 κειέηε ηεο
πξνκήζεηαο .
Δπίζεο ν θάζε δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο
πνζφηεηαο ηνπ θάζε είδνπο ηξνθίκσλ αλά νκάδα εηδψλ ( π.ρ. είδε παληνπσιείνπ
ΓΗΦΟΠΑΠΟΥ Γήκνπ Πχδλαο Κνιηλδξνχ Γ.Δ. Αηγηλίνπ θιπ ) . Όπνηνο δηαγσληδφκελνο
ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα κέξνο ηεο πνζφηεηαο, δε ζα γίλεη απνδεθηή.
Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο
πξνζθνξά ζε κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ είηε αλά δεκνηηθή ελφηεηα παξάδνζεο ησλ ηξνθίκσλ είηε γηα φιεο
ηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο , είηε αλά λνκηθφ πξφζσπν πνπ αθνξά ην πξνο πξνκήζεηα
είδνο , είηε γηα ην ζχλνιν ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ . Σε θάζε πεξίπησζε ε πξνκήζεηα
ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ , ζα γίλεηαη κφλν εληφο ησλ
νξίσλ ηεο θάζε δεκνηηθήο ελφηεηαο φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε .
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθήο ηεο
σο 31-12-2022 κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ Γήκνπ λα ηελ παξαηείλεη γηα δχν ( 2 )
αθφκε κήλεο ζην κέηξν πνπ επαξθνχλ νη πξνυπνινγηζζείζεο πηζηψζεηο θαη δελ ζα
ππάξμεη θαηά ην ρξφλν απηφ ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ αλά θαηεγνξία ηξνθίκσλ ,
φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη ηε κειέηε .

ΑΔΑ: 6392Ω1Π-1Ψ4

21PROC009542017 2021-11-16

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο αθνξά ην έηνο 2022 θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ ππνγξαθή
ηεο έσο 31/12/2022.
Η ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη 1 ηηκήο
6. Υπόνορ παπάδοζηρ ππομήθειαρ/εκηέλεζηρ ςπηπεζίαρ:
6.2.1. Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο θαη έσο ηελ 31ε-12-2022 αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο, θαηφπηλ
έγγξαθεο εληνιήο αξκνδίσλ νξγάλσλ, κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ
πξνκεζεπηή, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ, ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ηεο
επηρείξεζεο .
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα είλαη δηαζέζηκνο λα πξνκεζεχεη ην Γήκν θαη ηα λνκηθά
πξφζσπα κε ηξφθηκα ζηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο .
Η παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη ζε εχινγεο πνζφηεηεο , ψζηε λα
δηεπθνιχλεηαη ε παξαιαβή ηνπο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ , κε επζχλε , κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή , απφ ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο .
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηηο πνζφηεηεο ηνπ θάζε είδνπο ηξνθίκσλ κέζα
ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε .
Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε , εθφζνλ δελ
παξαδψζεη ηηο πνζφηεηεο ησλ ηξνθίκσλ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ
νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε , ζε πεξίπησζε επηβάιινληαη ζε απηφλ νη θπξψζεηο πνπ αλαθέξνληαη
ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 .
Ο δήκνο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα δελ ππνρξενχληαη λα απνξξνθήζνπλ ην ζχλνιν ησλ
πνζνηήησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ . Δθφζνλ φκσο θξηζεί
ζθφπηκε ε πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνηήησλ , ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα
αληαπνθξηζεί .
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθήο ηεο σο
31-12-2022 κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ Γήκνπ λα ηελ παξαηείλεη γηα δχν ( 2 )
αθφκε κήλεο ζην κέηξν πνπ επαξθνχλ νη πξνυπνινγηζζείζεο πηζηψζεηο θαη δελ ζα
ππάξμεη θαηά ην ρξφλν απηφ ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ αλά θαηεγνξία ηξνθίκνπ ,
φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη ηε κειέηε .
Η παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη θαηά φπσο νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 208
ηνπ Ν. 4412/2016 απφ ηελ επηηξνπή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
221 παξ. 11β ηνπ Νφκνπ απηνχ, ηαπηφρξνλα κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ εηδψλ.
Τν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
Η επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη
πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –
απφξξηςεο ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16.
Τα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο –
δεπηεξνβάζκηεο) θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο.
Υιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο
ηηκήο, κε βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή
παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή
παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ.
5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Τα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ
αλάδνρν.
Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ
εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο
1

Άξζξν 86 λ.4412/2016.
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παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄ έθεζε ησλ νηθείσλ
αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ
γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο, κε ηνλ ηξφπν
πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16.
Τν απνηέιεζκα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα
δχν κέξε.
Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή
παξαιαβήο κεηά ηα απνηειέζκαηα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο.
6.2.2. Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνπο ρξφλνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.2.1 .
Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ
πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε
ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ
απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ
παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ
απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη
εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ
αλαδφρνπ.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ
αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ
επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ
νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ
πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Η
παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη
ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο
εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ
απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.2
7. Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ:
2.2.1
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε
απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Δ.Ο.Φ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΓΣ3, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ
αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 74 θαη
ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ
Σπκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε
ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ5.
2

Σην άξζξν απηό ε Α.Α. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κεηαβαηηθά ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηελ ΥΑ
Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), ε νπνία δελ έρεη θαηαξγεζεί.

3

Βι. ζρεηηθά κε ΣΓΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm

4

Σύκθωλα κε ην ηζρύνλ θείκελν ηεο ΣΓΣ, ηα ζρεηηθά παξαξηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 25
αληηζηνηρνύλ πιένλ ζηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7.

5

Δπηζεκαίλεηαη όηη απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή εμωρώξηαο εηαηξείαο από «κε ζπλεξγάζηκα θξάηε
ζηνλ θνξνινγηθό ηνκέα» θαηά ηελ έλλνηα ηωλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4172/2013,
θαζώο θαη από θξάηε πνπ έρνπλ πξνλνκηαθό θνξνινγηθό θαζεζηώο, όπωο απηά νξίδνληαη ζηνλ
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Σην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο
ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο ΣΓΣ, θαζψο θαη ηηο
ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο
επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή
κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο6
2. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Οη
ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ
ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ
ππνβνιή πξνζθνξάο. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ ηνπο
αλαηεζεί ε ζχκβαζε.
Σηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε
ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ7.
8. Τποδιαίπεζη ζε ημήμαηα:
Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο πξνζθνξά ζε κία
ή ζε πεξηζζφηεξεο νκάδεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είηε αλά δεκνηηθή
ελφηεηα παξάδνζεο ησλ ηξνθίκσλ είηε γηα φιεο ηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο , είηε αλά λνκηθφ
πξφζσπν πνπ αθνξά ην πξνο πξνκήζεηα είδνο , είηε γηα ην ζχλνιν ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ . Σε
θάζε πεξίπησζε ε πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ , ζα γίλεηαη
κφλν εληφο ησλ νξίσλ ηεο θάζε δεκνηηθήο ελφηεηαο φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε .
Ο Γήκνο Πχδλαο – Κνιηλδξνχ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηελ πξνκήζεηα εμ’
νινθιήξνπ απφ έλαλ πξνκεζεπηή ή απφ δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο γηα κέξνο ησλ
απαηηνχκελσλ ηξνθίκσλ .
9. Κπιηήπιο ανάθεζηρ: ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)
10. Παπαλαβή πποζθοπών: Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο
πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ
(EΣΗΓΗΣ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr.
Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη φπσο παξαθάησ :

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ
ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ
ΣΟΠΟ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

θαηάινγν ηεο απόθαζεο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ ωο άλω Κώδηθα, θαηά ηα αλαθεξόκελα
ζηελ πεξίπηωζε α` θαη β΄ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3310/2005.
6

Πξβι. ζρεηηθά, ζει. 8 ηεο Αλαθνίλωζεο ηεο Δπηηξνπήο C (2019) 5494 final «Καηεπζπληήξηεο
γξακκέο γηα ηε ζπκκεηνρή πξνζθεξόληωλ θαη αγαζώλ από ηξίηεο ρώξεο ζηελ αγνξά δεκνζίωλ
ζπκβάζεωλ ηεο ΔΔ».

7

Άξζξν 19 λ. 4412/2016.
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Γηαδηθηπαθή πχιε
28.12.2021
www.promitheus.gov.gr
& ψξα 15:00:00
ηνπ ΔΣΗΓΗΣ

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην Σχζηεκα.
Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ
ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο
ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4155/13
θαη ην άξζξν 6 ηεο ΥΑ Π1-2390/2013 «Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ
(ΔΣΗΓΗΣ)».
Σε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο απνβεί άγνλνο ζην ζχλνιφ ηνπ ή ελ κέξεη ν Γήκνο
δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξνζθπγήο ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε
ζρεηηθήο πξνθήξπμεο (άξζξ. 32 παξ. 2α Ν. Ν. 4412/2016) κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε
ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ.
11. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ
ρσξίο θακία αιιαγή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κελψλ απφ ηελ
εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ.
12. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Διιεληθή
13. Υπημαηοδόηηζη: Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνπο ζρεηηθνχο

Κ.Α. ησλ

πξνυπνινγηζκψλ έηνπο 2022 ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ πνπ επνπηεχεη
θαη ζα θαιπθηεί απφ ηδίνπο πφξνπο .
14. Πποδικαζηικέρ πποζθςγέρ: Α. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε
ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα ζχκβαζε θαη έρεη ππνζηεί ή
ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο επξσπατθήο ελσζηαθήο ή εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο ζηνλ
ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έρεη δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηελ αλεμάξηεηε Αξρή
Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ), ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα
ζηα άξζξα 345 επ. λ. 4412/2016 θαη 1 επ. π.δ. 39/2017, ζηξεθφκελνο κε
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην
αίηεκά ηνπ8 .
Σε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ
άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη:
(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή
ηειενκνηνηππία ή

8

Άξζξν 360 παξ. 1 λ. 4412/2016 θαη 3 παξ. 1 π.δ. 39/2017.
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(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε
απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο
(γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο
πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ
άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ
πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΚΗΜΓΗΣ.
Σε πεξίπησζε παξάιεηςεο πνπ απνδίδεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε πξνζεζκία γηα
ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ
επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο9 .
Οη πξνζεζκίεο σο πξνο ηελ ππνβνιή ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ
παξεκβάζεσλ αξρίδνπλ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηά
πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο ή γλψζεο θαη ιήγνπλ φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαία
εκέξα θαη ψξα 23:59:59 θαη, αλ απηή είλαη εμαηξεηέα ή Σάββαην, φηαλ πεξάζεη
νιφθιεξε ε επνκέλε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα 23:59:5910.
Η πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ
ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ π.δ/ηνο 39/2017 θαη θαηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ζηελ ειεθηξνληθή πεξηνρή
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή»
ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο Κ.Υ.Α. Πξνκήζεηεο θαη Υπεξεζίεο.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν
απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη
ζην άξζξν 363 Ν. 4412/2016 . Η επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ ζηνλ πξνζθεχγνληα
γίλεηαη: α) ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ, β) φηαλ ε
αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε
ελέξγεηα πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, γ) ζε
πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληα απφ ηελ πξνζθπγή ηνπ έσο θαη δέθα (10)
εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο.
Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο
θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε
απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ κεηά απφ άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 20 π.δ. 39/2017. Όκσο, κφλε ε άζθεζε ηεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ππφ
ηελ επηθχιαμε ρνξήγεζεο απφ ην Κιηκάθην πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην
άξζξν 366 παξ. 1-2 λ. 4412/2016 θαη 15 παξ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Η πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ππνβιεζεί κφλν κία (1) πξνζθνξά.
Μεηά ηελ, θαηά ηα σο άλσ, ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ε
αλαζέηνπζα αξρή, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «Δπηθνηλσλία» :
α) Κνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ
θαηάζεζή ηεο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην, ν νπνίνο κπνξεί λα ζίγεηαη απφ ηελ
απνδνρή ηεο πξνζθπγήο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ην, πξνβιεπφκελν απφ ηα άξζξα
362 παξ. 3 θαη 7 π.δ. 39/2017, δηθαίσκα παξέκβαζήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο
ηεο πξνζθπγήο, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο,
πξνζθνκίδνληαο φια ηα θξίζηκα έγγξαθα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ.
β) Γηαβηβάδεη ζηελ ΑΔΠΠ, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα
θαηάζεζεο, ηνλ πιήξε θάθειν ηεο ππφζεζεο, ηα απνδεηθηηθά θνηλνπνίεζεο ζηνπο
ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο αιιά θαη ηελ Έθζεζε Απφςεψλ ηεο επί ηεο πξνζθπγήο.
Σηελ Έθζεζε Απφςεσλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαζέζεη αξρηθή ή
9

Άξζξν 361 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 4 π.δ. 39/2017

10

Παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 θαη άξζξν 18 ηεο Κ.Υ.Α. ΔΣΗΓΗΣ Πξνκήζεηεο θαη Υπεξεζίεο
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ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή πξάμεο.
γ) Κνηλνπνηεί ζε φια ηα κέξε ηελ Έθζεζε Απφςεσλ, ηηο Παξεκβάζεηο θαη ηα ζρεηηθά
έγγξαθα πνπ ηπρφλ ηε ζπλνδεχνπλ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ
ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο.
δ)Σπκπιεξσκαηηθά ππνκλήκαηα θαηαηίζεληαη απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε κέζσ
ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΣΗΓΗΣ ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ησλ απφςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο .
Η άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ
έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ
372 λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο .
Β. Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη, κε ην ίδην δηθφγξαθν
εθαξκνδφκελσλ αλαινγηθά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 18/1989, ηελ αλαζηνιή
εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ
Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ11. Τν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απφ ηελ Α.Δ.Π.Π. Γηθαίσκα άζθεζεο ηνπ σο άλσ έλδηθνπ
βνεζήκαηνο έρεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή, αλ ε Α.Δ.Π.Π. θάλεη δεθηή ηελ
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, αιιά θαη απηφο ηνπ νπνίνπ έρεη γίλεη ελ κέξεη δεθηή ε
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή.
Με ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο θαη φιεο νη ζπλαθείο
πξνο ηελ αλσηέξσ απφθαζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ
έρνπλ εθδνζεί ή ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο σο άλσ αίηεζεο ζην
Γηθαζηήξην.
Η αίηεζε αλαζηνιήο θαη αθχξσζεο πεξηιακβάλεη κφλν αηηηάζεηο πνπ είραλ πξνηαζεί
κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ή αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Α.Δ.Π.Π. ή ην
πεξηερφκελν ησλ απνθάζεψλ ηεο. Η αλαζέηνπζα αξρή, εθφζνλ αζθήζεη ηελ αίηεζε
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016, κπνξεί λα πξνβάιεη θαη νςηγελείο
ηζρπξηζκνχο αλαθνξηθά κε ηνπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, νη
νπνίνη θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ άκεζε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.12
Η σο άλσ αίηεζε θαηαηίζεηαη ζην σο αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα
(10) εκεξψλ απφ θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο ή απφ ηελ
παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο
πξνζθπγήο, ελψ ε δηθάζηκνο γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο δελ πξέπεη λα
απέρεη πέξαλ ησλ εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ δηθνγξάθνπ.13
Αληίγξαθν ηεο αίηεζεο κε θιήζε θνηλνπνηείηαη κε ηε θξνληίδα ηνπ αηηνχληνο πξνο
ηελ Α.Δ.Π.Π., ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλ δελ έρεη αζθήζεη απηή ηελ αίηεζε, θαη πξνο
θάζε ηξίην ελδηαθεξφκελν, ηελ θιήηεπζε ηνπ νπνίνπ δηαηάζζεη κε πξάμε ηνπ ν
Πξφεδξνο ή ν πξνεδξεχσλ ηνπ αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ ή Τκήκαηνο έσο ηελ επφκελε
11

Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, ςφμφωνα με το οποίο: «Αρμόδιο για τθν εκδίκαςθ των υποκζςεων του
παρόντοσ είναι το Διοικθτικό Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατ` εξαίρεςθ, διαφορζσ οποίεσ
προκφπτουν από τθν ανάκεςθ δθμόςιων ςυμβάςεων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των Οδθγιών
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενθ αξία μεγαλφτερθ των δεκαπζντε εκατομμυρίων (15.000.000)
ευρώ, εκδικάηονται από το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ». Κατά ςυνζπεια, με βάςη την εκτιμώμενη αξία
εκάςτησ ςφμβαςησ, η α.α. ςυμπληρώνει ςτο παρόν άρθρο τησ Διακήρυξησ, το αρμόδιο, ανά περίπτωςη,
Δικαςτήριο, ήτοι το Διοικητικό Εφετείο ή το Συμβοφλιο τησ Επικρατείασ αναλόγωσ.
12

Πξβι. άξζξν 372 παξ. 1 θαη 2 Ν. 4412/2016.

13

Πξβι. άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.
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εκέξα απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο. Ο αηηψλ ππνρξενχηαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ
ηνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο λα πξνβεί ζηηο παξαπάλσ θνηλνπνηήζεηο εληφο απνθιεηζηηθήο
πξνζεζκίαο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο σο άλσ πξάμεο
ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Δληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ σο άλσ
θνηλνπνίεζε ηεο αίηεζεο θαηαηίζεηαη ε παξέκβαζε θαη δηαβηβάδνληαη ν θάθεινο θαη νη
απφςεηο ησλ παζεηηθψο λνκηκνπνηνχκελσλ. Δληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο θαηαηίζεληαη
ζην Γηθαζηήξην θαη ηα ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ δηαδίθσλ.
Δπηπξφζζεηα, ε παξέκβαζε θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα ηνπ παξεκβαίλνληνο ζηα ινηπά
κέξε ηεο δίθεο εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο, αιιηψο ινγίδεηαη σο
απαξάδεθηε. Τν δηαηαθηηθφ ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο εθδίδεηαη εληφο δεθαπέληε (15)
εκεξψλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο ή απφ ηελ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή
ππνκλεκάησλ.
Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ
δηθαζηεξίνπ θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο
δηθαζηηθήο απφθαζεο, εθηφο εάλ κε πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο
απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Δπίζεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζή ηεο
αίηεζεο θσιχνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή
δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά.14 Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο
θαηαηίζεηαη παξάβνιν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 5
ηνπ Ν. 4412/2016.
Αλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ αηηήζεθε ή αηηήζεθε αλεπηηπρψο ηελ αλαζηνιή θαη ε
ζχκβαζε ππνγξάθεθε θαη ε εθηέιεζή ηεο νινθιεξψζεθε πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο
αίηεζεο, εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ π.δ. 18/1989.
Αλ ην δηθαζηήξην αθπξψζεη πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά ηε
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ην θχξνο ηεο ηειεπηαίαο δελ ζίγεηαη, εθηφο αλ πξηλ απφ ηε
ζχλαςε απηήο είρε αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. Σηελ πεξίπησζε
πνπ ε ζχκβαζε δελ είλαη άθπξε, ν ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα αμηψζεη
απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 373 ηνπ λ. 4412/2016.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016, γηα ηελ εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ
ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 18/1989.
Μαηαίωζη Γιαδικαζίαρ
Η αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη,
αηηηνινγεκέλα, ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ
άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ
Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηεο σο άλσ Δπηηξνπήο, λα
αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα
απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε
παξάιεηςε.
Δηδηθφηεξα, ε αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο φηαλ απηή απνβεί
άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ
πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 7 ηνπ
άξζξνπ 105, πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο.
Δπίζεο κπνξεί λα καηαηψζεη ηε δηαδηθαζία: α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, εθηφο εάλ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ην ζθάικα ή ηελ παξάιεηςε
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 106 , β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο
παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε
14

Πξβι άξζξν 372 παξ. 6 ηνπ λ. 4412/2016.
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εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, γ) αλ ιφγσ
αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, δ) αλ ε
επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, ε) ζηελ
πεξίπησζε ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 97, πεξί ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ, ζη) γηα
άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, φπσο ηδίσο, δεκφζηαο πγείαο ή
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
15. Γημοζιεύζειρ: Η παξνχζα ζα δεκνζηεπηεί ζηνλ Διιεληθφ Τχπν .
Ο Γήκαξρνο
Αλαζηάζηνο Γ. Μαλψιαο
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