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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353314-2017:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Σάπες: Αμόλυβδη βενζίνη
2017/S 172-353314

Προκήρυξη σύμβασης

Προμήθειες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Δήμος Αρριανών
6545
Φιλλύρα
Υπόψη: Παντελής Γκαϊτατζίδης
693 00 Σάπες
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2531352827
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gaitatzidis@0602.syzefxis.gov.gr 
Φαξ:  +30 2531352808
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο: 
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.arriana.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για
τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα)
προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Περιφερειακή ή τοπική αρχή

I.3) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

I.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης
II.1) Περιγραφή

II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2018.

II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
Αγορά
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Αρριανά, Φιλλύρα, Οργάνη, Κέχρος.

mailto:gaitatzidis@0602.syzefxis.gov.gr
http://www.arriana.gr
http://www.eprocurement.gov.gr
http://www.eprocurement.gov.gr
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Κωδικός NUTS EL513

II.1.3) Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση

II.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο

II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Με τη σύμβαση προβλέπεται προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του δήμου Αρριανών για το έτος 2018.
Η προμήθεια περιλαμβάνει 
1. πετρέλαιο κίνησης 2. πετρέλαιο θέρμανσης 3. βενζίνη αμόλυβδη.

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
09132100, 09134100, 09135100

II.1.7) Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)

II.1.8) Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.1.9) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Πετρέλαιο θέρμανσης: 81 790,22 lt,
Βενζίνη αμόλυβδη: 10 099,16 lt,
Πετρέλαιο κίνησης: 185 419,59 lt.
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 258 064,52 EUR

II.2.2) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.3) Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι

II.3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Έναρξη 1.1.2018. Ολοκλήρωση 31.12.2018

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 1
Ονομασία: Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2018
1) Σύντομη περιγραφή

Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2018 (πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) για τις
ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών.

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
09132100, 09134100, 09135100

3) Ποσότητα ή έκταση
1. πετρέλαιο κίνησης: 41 181,69 lt
2. πετρέλαιο θέρμανσης: 18 165,61 lt,
3. βενζίνη αμόλυβδη: 2 243,02 lt.
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 57 316,12 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
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5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 2
Ονομασία: Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2018
1) Σύντομη περιγραφή

Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2018 (πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) για τις
ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας.

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
09132100, 09134100, 09135100

3) Ποσότητα ή έκταση
1. πετρέλαιο κίνησης: 82 419,01 lt
2. πετρέλαιο θέρμανσης: 36 355,75 lt,
3. βενζίνη αμόλυβδη: 489,08 lt.
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 114 709,68 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 3
Ονομασία: Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2018
1) Σύντομη περιγραφή

Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2018 (πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) για τις
ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης.

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
09132100, 09134100, 09135100

3) Ποσότητα ή έκταση
1. πετρέλαιο κίνησης: 32 986,15 lt
2. πετρέλαιο θέρμανσης: 14 550,48 lt,
3. βενζίνη αμόλυβδη: 1 796,64 lt.
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 45 909,68 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 4
Ονομασία: Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2018
1) Σύντομη περιγραφή

Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2018 (πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) για τις
ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου.

2) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
09132100, 09134100, 09135100

3) Ποσότητα ή έκταση
1. πετρέλαιο κίνησης: 28 832,75 lt
2. πετρέλαιο θέρμανσης: 12 718,38 lt,
3. βενζίνη αμόλυβδη: 1 570,42 lt.
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 40 129,03 EUR

4) Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
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5) Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για την δημοτική Ενότητα Φιλλύρας ποσό εγγυητικής: 1 147,10 EUR
Για την δημοτική Ενότητα Αρριανών ποσό εγγυητικής: 573,16 EUR
Για την δημοτική Ενότητα Κέχρου ποσό εγγυητικής: 401,29 EUR
Για την δημοτική Ενότητα Οργάνης ποσό εγγυητικής: 459,10 EUR
ή για το σύνολο των Δ.Ε. του Δήμου Αρριανών: 2580,65 EUR.

III.1.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Προσδιορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού.

III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Προσδιορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού.

III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι

III.2) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Προσδιορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού.

III.2.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Προσδιορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Προσδιορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης του
διαγωνισμού.

III.2.3) Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Προσδιορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
Προσδιορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού.

III.2.4) Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3) Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.3.2) Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Είδος διαδικασίας

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτός

IV.1.2) Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να
συμμετάσχουν

IV.1.3) Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.2) Κριτήρια ανάθεσης
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IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή

IV.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι

IV.3) Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρριανών: 65/2017 (ΑΔΑ 7ΔΩΜΩΨΣ-ΔΟΚ)

IV.3.2) Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι

IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
24.10.2017 - 15:00

IV.3.5) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους
υποψηφίους

IV.3.6) Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
ελληνικά.

IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 30.10.2017
Τόπος:
Δημοτικό Κατάστημα Φιλλύρας, Φιλλύρα, 69300 Σάπες — www.eprocurement.gov.gr
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Όπως
ορίζεται στη διακήρυξη.

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Δήμος Αρριανών
Φιλλύρα — Δημοτικό Κατάστημα
693 00 Σάπες
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gaitatzidis@0602.syzefxis.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2531352827
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.arriana.gr

www.eprocurement.gov.gr
mailto:gaitatzidis@0602.syzefxis.gov.gr
www.arriana.gr


EE/S S172
08/09/2017
353314-2017-EL

- - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 6 / 7

08/09/2017 S172
http://ted.europa.eu/TED

- - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6 / 7

Φαξ:  +30 2531352808
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης 
Δήμος Αρριανών
Φιλλύρα — Δημοτικό Κατάστημα
693 00 Σάπες
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gaitatzidis@0602.syzefxis.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2531352827
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.arriana.gr
Φαξ:  +30 2531352808

VI.4.2) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Όπως ορίζεται
στη διακήρυξη του διαγωνισμού, άρθρο 3.4, το οποίο αναφέρει:
«Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την
υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360
παρ.1 του Ν.4412/2016).
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του
Τίτλου 3 του Ν.4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. (άρθρο 360
παρ.2 του Ν.4412/2016).
Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της
αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προαναφερόμενη
προδικαστική προσφυγή. (άρθρο 360 παρ.3 του Ν.4412/2016).
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) 10ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) 15 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,
(γ) 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 15 ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 15 ημέρες από
την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. (άρθρο 361 του Ν.4412/2016).
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού (άρθρο 362 παρ.1
του Ν.4412/2016).
Οι προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ,
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF),
το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.Τα σχετικά παράβολα κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της
Απόφασης Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 — ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β'). (άρθρο
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19 παρ.1 της Απόφασης Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 — ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος
Β»).
Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της.
(άρθρο 362 παρ.1 του Ν.4412/2016) (άρθρο 8 του ΠΔ 39/2017).
Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση του συνημμένου στην παρούσα τυποποιημένου εντύπου
του ΠΔ 39/2017 (άρθρο 8 παρ.2 του ΠΔ 39/2017) (άρθρο 362 παρ.2 του Ν.4412/2016).
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 % της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς
ΦΠΑ) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 600 ευρώ ούτε
ανώτερο των 15 000 ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το
παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους 600 ευρώ. (άρθρο 363
παρ.1 του Ν.4412/2016).
Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τμήμα ή
τμήματα της σύμβασης, το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της
σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή (άρθρο 363 παρ.2 του Ν.4412/2016).
Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής
αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την
έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής (άρθρο 363 παρ.5 του Ν.4412/2016).
Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η ως άνω κατάθεση του
παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολου στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Για
την απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης του παράβολου ο προσφεύγων υποχρεούται να επισυνάψει
στο προαναφερόμενο έντυπο προσφυγής του ΠΔ 39/2017 εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής
του ποσού σε Τράπεζα, επικυρωμένη εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την
ένδειξη «πληρωμένο» καθώς και βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευσης του ηλεκτρονικού παράβολου από την
Υπηρεσία που το αποδέχεται (άρθρο 5 παρ.4 του ΠΔ 39/2017).
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 προσφυγής,
σύμφωνα με το άρθρο 368. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 (άρθρο 364).
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίο IV του Ν.4412/2016, καθώς και του ΠΔ 39/2017.

VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Δήμος Αρριανών
Φιλλύρα — Δημοτικό Κατάστημα
693 00 Σάπες
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gaitatzidis@0602.syzefxis.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2531352827
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.arriana.gr
Φαξ:  +30 2531352808

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
6.9.2017
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