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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15
Πόλη: ΛΙΤΟΧΩΡΟ
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Ταχ. κωδικός: 60200
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promi@dion-olympos.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2352350155/+30 2352350148
Φαξ:  +30 2352350167/+30 2352350128/+30 2352084723
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.dion-olympos.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ -Εθνικο Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) http://www.promitheus.gov.gr
Ταχ. διεύθυνση: ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15
Πόλη: ΛΙΤΟΧΩΡΟ
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Ταχ. κωδικός: 60200
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promi@dion-olympos.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2352350155/+30 2352350148
Φαξ:  +30 2352350167/+30 2352084723
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

mailto:promi@dion-olympos.gr
http://www.dion-olympos.gr
http://www.promitheus.gov.gr
mailto:promi@dion-olympos.gr
www.promitheus.gov.gr
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Επίσημη επωνυμία: www.promitheus.gov.gr
Ταχ. διεύθυνση: ΚΑΝΙΓΚΟΣ 20
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 10677
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Τηλέφωνο:  +30 2352350155/+30 2352350148
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promi@dion-olympos.gr 
Φαξ:  +30 2352350167/+30 2352084723
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική 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:
Προμήθειας Ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δίου - Ολύμπου με τις αναγκαίες 
εργασίες τοποθέτησής τους για τα έτη 2021 και 2022

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34913000 Διάφορα ανταλλακτικά

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Προμήθειας Ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δίου - Ολύμπου με τις αναγκαίες 
εργασίες τοποθέτησής τους για τα έτη 2021 και 2022. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
390.650,84€ (με τον Φ.Π.Α.) Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας 
προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε τμήματος είτε σε ένα ή σε περισσότερα ή σε όλα τα 
τμήματα.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 315 014.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 24
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 24

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

mailto:promi@dion-olympos.gr
www.promitheus.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
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Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, Λεωφορείων, και Σαρώθρων 
του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για το έτος 2021
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34913000 Διάφορα ανταλλακτικά
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, Λεωφορείων, και Σαρώθρων 
του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για το έτος 2021 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΤΟΝ ΦΠΑ 49.390,44€. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 39 831.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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
ΤΜΗΜΑ 1 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 796,62€

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, Λεωφορείων, και Σαρώθρων 
του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για το έτος 2022
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34913000 Διάφορα ανταλλακτικά
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
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II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, Λεωφορείων, και Σαρώθρων 
του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για το έτος 2022 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΤΟΝ ΦΠΑ 49.390,44€. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 39 831.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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
ΤΜΗΜΑ 2 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 796,62€

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Επιβατικών & Ημιφορτηγών οχημάτων του Δήμου με τις 
αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για το έτος 2021
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34913000 Διάφορα ανταλλακτικά
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Επιβατικών & Ημιφορτηγών οχημάτων του Δήμου με τις 
αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για το έτος 2021 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 
15.562,00€. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12 550.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
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Διάρκεια σε μήνες: 12
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
ΤΜΗΜΑ 3 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 251,00€

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Επιβατικών & Ημιφορτηγών οχημάτων του Δήμου με τις 
αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για το έτος 2022
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34913000 Διάφορα ανταλλακτικά
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Επιβατικών & Ημιφορτηγών οχημάτων του Δήμου με τις 
αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για το έτος 2022 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 
15.562,00€. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12 550.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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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ΤΜΗΜΑ 4 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 251,00€

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί της Υπερκατασκευής των Απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου 
με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους, για το έτος 2021
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34913000 Διάφορα ανταλλακτικά
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί της Υπερκατασκευής των Απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου 
με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους, για το έτος 2021 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 
15.028,80€. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12 120.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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
ΤΜΗΜΑ 5 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 242,00€

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί της Υπερκατασκευής των Απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου 
με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους, για το έτος 2022
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34913000 Διάφορα ανταλλακτικά
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
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Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί της Υπερκατασκευής των Απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου 
με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους, για το έτος 2022 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 
15.028,80€. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12 120.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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
ΤΜΗΜΑ 6 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 242,00€

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια ανταλλακτικών για τα συστήματα ανάρτησης κάθε είδους επί των Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, 
Λεωφορείων, και Σαρώθρων του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους, για το έτος 2021
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34913000 Διάφορα ανταλλακτικά
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών για τα συστήματα ανάρτησης κάθε είδους επί των Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, 
Λεωφορείων, και Σαρώθρων του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους, για το έτος 2021 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 10.614,40€. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 560.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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
ΤΜΗΜΑ 7 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 171,20€

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια ανταλλακτικών για τα συστήματα ανάρτησης κάθε είδους επί των Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, 
Λεωφορείων, και Σαρώθρων του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους, για το έτος 2022
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34913000 Διάφορα ανταλλακτικά
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών για τα συστήματα ανάρτησης κάθε είδους επί των Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, 
Λεωφορείων, και Σαρώθρων του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους, για το έτος 2022 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 10.614,40€. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 560.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
ΤΜΗΜΑ 8 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 171,20€

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των συσκευών ταχογράφων & περιοριστών ταχύτητας για Φορτηγά, 
Απορριμματοφόρα, Μηχανήματα Έργου & Λεωφορεία που φέρουν τον ως άνω εξοπλισμό με τις αναγκαίες εργα
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34913000 Διάφορα ανταλλακτικά
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των συσκευών ταχογράφων & περιοριστών ταχύτητας για Φορτηγά, 
Απορριμματοφόρα, Μηχανήματα Έργου & Λεωφορεία που φέρουν τον ως άνω εξοπλισμό με τις αναγκαίες 
εργασίες τοποθέτησής τους, για το έτος 2021 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 1.550,00€. 
Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 250.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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
ΤΜΗΜΑ 9 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 25,00€

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των συσκευών ταχογράφων & περιοριστών ταχύτητας για Φορτηγά, 
Απορριμματοφόρα, Μηχανήματα Έργου & Λεωφορεία που φέρουν τον ως άνω εξοπλισμό με τις αναγκαίες εργα
Αριθμός τμήματος: 10
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II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34913000 Διάφορα ανταλλακτικά
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των συσκευών ταχογράφων & περιοριστών ταχύτητας για Φορτηγά, 
Απορριμματοφόρα, Μηχανήματα Έργου & Λεωφορεία που φέρουν τον ως άνω εξοπλισμό με τις αναγκαίες 
εργασίες τοποθέτησής τους, για το έτος 2022 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 1.550,00€. 
Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 250.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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
ΤΜΗΜΑ 10 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 25,00€

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου [Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, Λεωφορείων, επιβατικών, 
ημιφορτηγών, Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων του Δήμου] (περιλαμβάνετε εργασία αποκαθήλωσης 
(Ξεζαντάρισ
Αριθμός τμήματος: 11

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34350000 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου [Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, Λεωφορείων, επιβατικών, 
ημιφορτηγών, Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων του Δήμου] (περιλαμβάνετε εργασία αποκαθήλωσης 
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(Ξεζαντάρισμα), η εργασία τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών στις ζάντες των τροχών (Ζαντάρισμα), η 
ζυγοστάθμιση αυτών καθώς και η τοποθέτηση βαλβίδων και προεκτάσεων βαλβίδων όπου αυτά απαιτούνται), 
για το έτος 2021 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 43.040,40€. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 34 710.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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
ΤΜΗΜΑ 11 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 694,20€

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου [Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, Λεωφορείων, επιβατικών, 
ημιφορτηγών, Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων του Δήμου] (περιλαμβάνετε εργασία αποκαθήλωσης 
(Ξεζαντάρισ
Αριθμός τμήματος: 12

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34350000 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου [Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, Λεωφορείων, επιβατικών, 
ημιφορτηγών, Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων του Δήμου] (περιλαμβάνετε εργασία αποκαθήλωσης 
(Ξεζαντάρισμα), η εργασία τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών στις ζάντες των τροχών (Ζαντάρισμα), η 
ζυγοστάθμιση αυτών καθώς και η τοποθέτηση βαλβίδων και προεκτάσεων βαλβίδων όπου αυτά απαιτούνται), 
για το έτος 2022 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 43.040,40€. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 34 710.00 EUR



12 / 25

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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
ΤΜΗΜΑ 12 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 694,20€

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εργασίες Αναγόμωσης και επισκευής ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου [Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, 
Λεωφορείων, Πυροσβεστικού οχήματος, επιβατικών, ημιφορτηγών, Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και 
Αγροτικ
Αριθμός τμήματος: 13

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50116500 Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Εργασίες Αναγόμωσης και επισκευής ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου [Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, 
Λεωφορείων, Πυροσβεστικού οχήματος, επιβατικών, ημιφορτηγών, Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και 
Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου] , για το έτος 2021 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 
9.895,20€. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 980.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
ΤΜΗΜΑ 13 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 159,60€

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εργασίες Αναγόμωσης και επισκευής ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου [Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, 
Λεωφορείων, Πυροσβεστικού οχήματος, επιβατικών, ημιφορτηγών, Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και 
Αγροτικ
Αριθμός τμήματος: 14

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50116500 Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Εργασίες Αναγόμωσης και επισκευής ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου [Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, 
Λεωφορείων, Πυροσβεστικού οχήματος, επιβατικών, ημιφορτηγών, Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και 
Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου] , για το έτος 2022 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 
9.895,20€. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 980.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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
ΤΜΗΜΑ 14 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 159,60€

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους ηλεκτρολογικής φύσεως για τα οχήματα του Δήμου με τις αναγκαίες 
εργασίες τοποθέτησής τους, για το έτος 2021
Αριθμός τμήματος: 15
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II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34913000 Διάφορα ανταλλακτικά
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους ηλεκτρολογικής φύσεως για τα οχήματα του Δήμου με τις αναγκαίες 
εργασίες τοποθέτησής τους, για το έτος 2021 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ4.699,60€. 
Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 790.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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
ΤΜΗΜΑ 15 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 75,80€

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους ηλεκτρολογικής φύσεως για τα οχήματα του Δήμου με τις αναγκαίες 
εργασίες τοποθέτησής τους, για το έτος 2022
Αριθμός τμήματος: 16

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34913000 Διάφορα ανταλλακτικά
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους ηλεκτρολογικής φύσεως για τα οχήματα του Δήμου με τις αναγκαίες 
εργασίες τοποθέτησής τους, για το έτος 2022 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ4.699,60€. 
Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 790.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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
ΤΜΗΜΑ 16 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 75,80€

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των γεωργικών ελκυστήρων του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες 
τοποθέτησής τους, για το έτος 2021
Αριθμός τμήματος: 17

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34913000 Διάφορα ανταλλακτικά
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των γεωργικών ελκυστήρων του Δήμου με τις αναγκαίες 
εργασίες τοποθέτησής τους, για το έτος 2021ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 25.829,20€. 
Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 20 830.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
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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
ΤΜΗΜΑ 17 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 416,60€

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των γεωργικών ελκυστήρων του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες 
τοποθέτησής τους, για το έτος 2022
Αριθμός τμήματος: 18

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34913000 Διάφορα ανταλλακτικά
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των γεωργικών ελκυστήρων του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες 
τοποθέτησής τους, για το έτος 2022 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 22.896,60€. 
Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 18 465.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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
ΤΜΗΜΑ 18 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 369,30€

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
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Προμήθεια μπαταριών (συσσωρευτών) για τα οχήματα του Δήμου [Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, 
Λεωφορείων, Πυροσβεστικού οχήματος, επιβατικών, ημιφορτηγών, Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και 
Αγροτικών Μηχανημάτ
Αριθμός τμήματος: 19

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31400000 Συσσωρευτές, πρωτογενή στοιχεία και πρωτογενείς συστοιχίες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια μπαταριών (συσσωρευτών) για τα οχήματα του Δήμου [Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, 
Λεωφορείων, Πυροσβεστικού οχήματος, επιβατικών, ημιφορτηγών, Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και 
Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου], για το έτος 2021 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 
6.262,00€. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 050.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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
ΤΜΗΜΑ 19 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 101,00€

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια μπαταριών (συσσωρευτών) για τα οχήματα του Δήμου [Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, 
Λεωφορείων, Πυροσβεστικού οχήματος, επιβατικών, ημιφορτηγών, Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και 
Αγροτικών Μηχανημάτ
Αριθμός τμήματος: 20

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31400000 Συσσωρευτές, πρωτογενή στοιχεία και πρωτογενείς συστοιχίες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
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II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια μπαταριών (συσσωρευτών) για τα οχήματα του Δήμου [Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, 
Λεωφορείων, Πυροσβεστικού οχήματος, επιβατικών, ημιφορτηγών, Μηχανημάτων Έργου, Σαρώθρων και 
Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου], για το έτος 2022 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 
6.262,00€. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 050.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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
ΤΜΗΜΑ 20 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 101,00€

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια φουρτών (σκούπες) και λοιπών υλικών για τα σάρωθρα του Δήμου, για το έτος 2021
Αριθμός τμήματος: 21

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34913000 Διάφορα ανταλλακτικά

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια φουρτών (σκούπες) και λοιπών υλικών για τα σάρωθρα του Δήμου, για το έτος 2021 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 13.152,68€. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 607.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
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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
ΤΜΗΜΑ 21 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 212,14€

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια φουρτών (σκούπες) και λοιπών υλικών για τα σάρωθρα του Δήμου, για το έτος 2022
Αριθμός τμήματος: 22

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34913000 Διάφορα ανταλλακτικά

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια φουρτών (σκούπες) και λοιπών υλικών για τα σάρωθρα του Δήμου, για το έτος 2022 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 13.152,68€. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 607.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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
ΤΜΗΜΑ 22 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 212,14€

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εργασίες φανοποιείας για τα οχήματα του Δήμου, για το έτος 2021
Αριθμός τμήματος: 23
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II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Εργασίες φανοποιείας για τα οχήματα του Δήμου, για το έτος 2021 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ 
ΦΠΑ 1.767,00€. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 425.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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
ΤΜΗΜΑ 23 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 28,50€

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εργασίες φανοποιείας για τα οχήματα του Δήμου, για το έτος 2022
Αριθμός τμήματος: 24

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50110000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Εργασίες φανοποιείας για τα οχήματα του Δήμου, για το έτος 2022 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ 
ΦΠΑ 1.767,00€. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία



21 / 25

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 425.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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
ΤΜΗΜΑ 24 : εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 28,50€

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:
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 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς .
3. 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 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
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 ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού Αποκλείεται από 
τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον 
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συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη 
του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που αναφερονται 
στο αρθρο 2.2.3. της σχετικης διακήρυξης. Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω 
ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 
του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 
σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. Η πληρωμή 
του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών-
εργασιών. H παραλαβή των υλικών-εργασιών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β και 3 του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, 
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Αναλυτικά οι όροι εκτέλεσης τησ σύμβασης 
αναγράφονται στην διακήρυξη

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: 13/12/2020
Τοπική ώρα: 23:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους
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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: 10 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 17/12/2020
Τοπική ώρα: 09:30
Τόπος:
Εθνικο Συστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής. 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. Στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.dion-olympos.gr θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και 
τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού.Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα 
καταχωρηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) .
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promitheus.gov.gr. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει αναλογικά τους 
προμηθευτές. Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά 
και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος .Τα σχετικά αιτήματα παροχής 
διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 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 ψηφιακά υπογεγραμμένο . Αιτήματα παροχής 
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διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) δια μέσου του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://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 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, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 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. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης . Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται 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 Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής 
προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα 
στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο 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 της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 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 του 
ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά 
και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν 
κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το 
άρθρο 366 του ν.4412/2016. Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
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πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. • διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. 
β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών 
και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή 
με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή 
και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της 
διαδικασίας

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) δια μέσου του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
12/11/2020
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