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Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΚΡΟΚΙΔΑ 2
Πόλη: ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία
Ταχ. κωδικός: 20131
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dte@pekorinthias.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2741360687
Φαξ:  +30 2741360617
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.ppel.gov.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η 
απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή 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:
Αποχιονισμός περιόδων 2019-2020 και 2020-2021 οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90620000 Υπηρεσίες εκχιονισμού

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

mailto:dte@pekorinthias.gr
www.ppel.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εφαρμογή του προγράμματος αποχιονισμού περιόδων 2019-2020 και 
2020-2021 : α) στις εθνικές οδούς εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και 
β) στο επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας(σύμφωνα με την με 
Αριθμ.15400/ΟΙΚ(ΦΕΚ1932/Β/26-9-2007)Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου «Καθορισμός των οδών της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και των Υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων»).
Το πρόγραμμα αποχιονισμού περιλαμβάνει εργασίες αποχιονισμού, αλατοδιανομής, (συμπεριλαμβανομένης της 
προμήθειας και αποθήκευσης αλατιού) και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που προκύπτουν στα ανωτέρω οδικά τμήματα από τις χιονοπτώσεις.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 241 935.48 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90630000 Υπηρεσίες καθαρισμού από τον πάγο

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εφαρμογή του προγράμματος αποχιονισμού περιόδων 2019-2020 και 
2020-2021 : α) στις εθνικές οδούς εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και 
β) στο επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας(σύμφωνα με την με 
Αριθμ.15400/ΟΙΚ(ΦΕΚ1932/Β/26-9-2007)Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου «Καθορισμός των οδών της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και των Υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων»).
Το πρόγραμμα αποχιονισμού περιλαμβάνει εργασίες αποχιονισμού, αλατοδιανομής, (συμπεριλαμβανομένης της 
προμήθειας και αποθήκευσης αλατιού) και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που προκύπτουν στα ανωτέρω οδικά τμήματα από τις χιονοπτώσεις.
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με το Σχέδιο Αποχιονισμού, τις εντολές της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 90620000-9 (υπηρεσίες εκχιονισμού) και συμπληρωματικού CPV: 90630000-2 (υπηρεσίες 
καθαρισμού από τον πάγο) .

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 241 935.48 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 240
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
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Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Στην παρούσα σύμβαση προβλέπεται και δικαίωμα προαίρεσης που θα αφορά σε αύξηση των ωρών εργασίας 
των μηχανημάτων και οχημάτων ή/και της ποσότητας αλατιού, λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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 το Ελληνικό Δημόσιο, Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την Κ.Α.E. : 02.02.071/9779.0001 σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα (απόφαση α/α 1031 ΑΔΑ:9ΠΣΟ7Λ1-4ΓΗ).
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Ιδίων Πόρων της Περιφερειακής 
Ενότητας Κορινθίας.

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:
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 ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 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.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς .
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού 
για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους 





4 / 7

καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου 
επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά 
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται :
• κατά τη διάρκεια κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) αποχιονιστικών περιόδων, να έχουν εκτελέσει 
τουλάχιστον μία σύμβαση ή συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού, συνολικού ύψους προεκτιμώμενης/
ων αμοιβής/ών δημοπράτησης τουλάχιστον εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
• να δηλώνουν τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των 
ανωτέρω αποχιονιστικών περιόδων.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
(της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), 
να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς . Στην 
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του πεδίου ΙΙΙ.1.1), οφείλει να διαθέτει επιπλέον και ειδική 
επαγγελματική ικανότητα. Η ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται —επί ποινή αποκλεισμού
— με την υποβολή καταλόγου συμβάσεων υπηρεσιών αποχιονισμού, που έχουν παρασχεθεί κατά την τελευταία 
πενταετία (αφορά στις 5 τελευταίες αποχιονιστικές περιόδους) σε αναθέτουσες αρχές ή σε ιδιωτικούς φορείς.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2) 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.
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 
του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
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Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της 
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

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.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 17/09/2020
Τοπική ώρα: 12:00

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: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 22/09/2020
Τοπική ώρα: 12:00

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
1)Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες και χωρίζεται σε δύο (2) 
αποχιονιστικές περιόδους, η κάθε μία από τις οποίες έχει διάρκεια εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 
Η έναρξη της 1ης αποχιονιστικής περιόδου θα οριστεί με την υπογραφή της σύμβασης. Η έναρξη της 2ης 
αποχιονιστικής περιόδου θα ορισθεί με σχετικό έγγραφο της Προϊστάμενης Αρχής μετά από πρόταση της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
2)Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής , ποσού τεσσάρων 
χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (4.240,00 €) Η εγγυητική επιστολή μπορεί να εκδίδεται από πιστωτικά 
ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) , που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού.Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στην εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνονται —
υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού— τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2.1.5) της διακήρυξης. Στην 
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περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να καλύπτει όλους τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στην ένωση.
3)Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δεκατέσσερις (14) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό 
τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων 
είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο . Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε 
το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: θηβων 196-198
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την 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 σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά 
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.
Οι προθεσμίες άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, καθώς και οι διαδικασίες κατάθεσης, 
εξέτασης,απόφασης επ' αυτής, κοινοποίησης κ.λπ., αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.
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, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το 
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του 
ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΚΡΟΚΙΔΑ 2
Πόλη: ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Ταχ. κωδικός: 20131
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dte@pekorinthias.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2741360687
Φαξ:  +30 2741360617

www.promitheus.gov.gr
mailto:dte@pekorinthias.gr
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VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
27/07/2020




