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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:612973-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κέρκυρα: Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων
2021/S 233-612973

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
Ταχ. διεύθυνση: Αχαράβη
Πόλη: Κέρκυρα
Κωδικός NUTS: EL622 Κέρκυρα / Kerkyra
Ταχ. κωδικός: 49081
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Χρήστος Κορμαρής
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithion@1354.syzefxis.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2663360113
Φαξ:  +30 2663360176
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.mncnorthcorfu.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.mncnorthcorfu.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
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

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων για τη συλλογή βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου 
Β. Κέρκυρας

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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Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια των απορριμματοφόρων οχημάτων που έιναι
απαραίτητα για τη συλλογή των κάδων χωριστής συλλογής απορριμμάτων (βιοαπόβλητα, χαρτί-χαρτόνι και
πλαστικά) στα όρια του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 495 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα μόνο τμήμα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 2
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα 
τμήματα ή ομάδες τμημάτων:
Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλουν προσφορά υποχρεωτικά για τουλάχιστον ένα από τα τμήματα 
που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα, για όλα όμως τα είδη του τμήματος και για τη συνολική 
προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε είδους. (Άρθρο .3 Διακηρυξης)

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Αριθμός τμήματος: 1

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL622 Κέρκυρα / Kerkyra
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Αμαξοστάσιο Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Δύο (2) κλειστών απορριμματοφόρων οχημάτων με απορριμματοφόρα υπερκατασκευή με συμπιεστή
τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 12 κυβικών μέτρων περίπου συμπιεσμένων βιολογικών
απορριμμάτω

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: 240 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
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
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Αριθμός τμήματος: 2

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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL622 Κέρκυρα / Kerkyra
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Αμαξοστασιο Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ενός (1) κλειστού απορριμματοφόρου οχήματος με απορριμματοφόρα υπερκατασκευή με συμπιεστή 
απορριμμάτων τύπου πρέσσας χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων περίπου συμπιεσμένων χάρτινων και 
χαρτονένιων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.
Ενός (1) κλειστού απορριμματοφόρου οχήματος με απορριμματοφόρα υπερκατασκευή με συμπιεστή 
απορριμμάτων τύπου πρέσσας χωρητικότητας 12 κυβικών μέτρων περίπου συμπιεσμένων πλαστικών 
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.

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: 255 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
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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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 ΣΔΣ38, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 739 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 και 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 Ένωσης41
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 ολόκληρον42.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.43

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης o 
οικονομικός φορέας θα δηλώσει στο Ε.Ε.Ε.Σ. ότι διαθέτει τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις :
2.2.5.1Μέσο ετήσιο γενικό κύκλο εργασιών των τριών (3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού 
οικονομικών χρήσεων, ίσο τουλάχιστον με το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της 
παρούσας σύμβασης στα οποία υποβάλλεται προσφορά περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2.2.5.2Μέσο ετήσιο ειδικό κύκλο εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αναφέρεται η παρούσα σύμβαση 
(κατασκευή και εμπορία ή εμπορία καινούργιων απορριμματοφόρων οχημάτων με συμπιεστή απορριμμάτων 
τύπου πρέσσας ή περιστρεφομένου τυμπάνου), των τριών (3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του 
διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ίσο τουλάχιστον με τον προϋπολογισμό του τμήματος ή των τμημάτων της 
παρούσας σύμβασης στα οποία υποβάλλεται προσφορά περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει ρητά με το Ε.Ε.Ε.Σ.
ότι πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
2.2.6.1 Η αξία των παραδόσεων ιδίων ή παρόμοιων οχημάτων με αυτά που περιλαμβάνονται στον 
προϋπολογισμό της μελέτης (απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσσας ή 
περιστρεφομένου τυμπάνου) που υποβάλλει προσφορά των πέντε (5) προηγούμενων του έτους διενέργειας 
του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων να είναι τουλάχιστον ίσος με το τετραπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της 
παρούσας σύμβασης.
Στο Ε.Ε.Ε.Σ. ο οικονομικός φορέας θα αναγράψει τις κυριότερες παραδόσεις που πραγματοποιήθηκαν την 
τελευταία πενταετία παρόμοιων οχημάτων με το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο υποβάλει προσφορά 
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με αναφορά της ημερομηνίας παράδοσης, της αξίας των παραδοτέων και του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα στον 
οποίο έγινε η παράδοση των ειδών.
2.2.6.2 Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει στο Ε.Ε.Ε.Σ. ότι πληροί τις απαιτήσεις του κριτηρίου επιλογής που 
σχετίζεται με την παρουσίαση δείγματος των υπό προμήθεια οχημάτων δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι εφόσον 
απαιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή , εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του θα επιδείξει 
όμοιο όχημα με το προσφερόμενο, σε τόπο που θα υποδείξει ο οικονομικός φορέας .
2.2.6.3 Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει στο Ε.Ε.Ε.Σ. ότι πληροί την ελάχιστη απαίτηση του κριτηρίου 
επιλογής που σχετίζεται με διάθεση από μέρους του ικανών τεχνικών πόρων για την υποστήριξη των υπό 
προμήθεια οχημάτων , δηλαδή ότι διαθέτει τον ελάχιστο τεχνικό εξοπλισμό που σχετίζεται με το αντικείμενο 
της σύμβασης και ο οποίος περιλαμβάνει ένα (1) κινητό συνεργείο για την επί τόπου τεχνική υποστήριξη του 
Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για την αποκατάσταση βλαβών και την εκτέλεση ρυθμίσεων στις υπερκατασκευές των 
οχημάτων που μπορούν να γίνουν επί τόπου καισταθερό συνεργείο για την αποκατάσταση βλαβών και
την εκτέλεση ρυθμίσεων στις υπερκατασκευές των οχημάτων που δεν μπορούν να γίνουν επί τόπου.

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: 05/01/2022
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: 8 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 12/01/2022
Τοπική ώρα: 12:00
Τόπος:
Δημαρχείου Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

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
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Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.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 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» 
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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.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
Ταχ. διεύθυνση: Αχαράβη
Πόλη: Αχάράβη
Ταχ. κωδικός: 49081
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithion@1354.syzefxis.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2663360113
Φαξ:  +30 2663360176
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.mncnorthcorfu.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
26/11/2021
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