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            ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 16521 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ                                                                  Ημερ. 20-10-20221

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε.

ΔΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

προκηρύσσει   ηλεκτρονικό  ανοικτό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  για  την  ανάδειξη
αναδόχου  εκτέλεσης  της  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  Δ.Ε.
ΔΙΟΥ, προϋπολογισμού 110.700,00€ χωρίς τον Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δίου Ολύμπου 
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού
Οδός: Αγίου Νικολάου 15, 
Λιτόχωρο Πιερίας
Ταχ. Κωδ.:60200
Τηλ.: 2352350145
fax:2352350128
E-mail:………………………
Ιστοσελίδα:http  ://  www  .  dion  -  olympos  .  gr  /  

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου http  ://  www  .  dion  -  olympos  .  gr  /καθώς και όλες οι ανταλλαγές 
πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του ως άνω συστήματος.

3. Κωδικός CPV: Κύριος Κωδικός: 90481000-2
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας:EL525

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή υπηρεσίας
για  την  λειτουργία,  συντήρηση,  των αντλιοστασίων  ακαθάρτων  της  Δ.Ε.  Δίου  Ολύμπου,  στο
πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας και της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
7. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε(15)μήνες
προϋπολογισμού  61.500€  χωρίς  τον  ΦΠΑ  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  με  δικαίωμα
παράτασης για άλλους δώδεκα (12)μήνες.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
8.1. 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
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σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα1,2,4 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 έχουνσυνάψει
διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσηςδημοσίων
συμβάσεων.
8.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολήπροσφοράς.
8.3. Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλητης
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σετμήματα.
10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσειτιμής.
11. Παραλαβή  προσφορών:  Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  με  ηλεκτρονικό  τρόπο  μέσω  της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)στη διαδικτυακή
πύλη  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  του  συστήματος,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  τουΝ.4412/2016.  Η  ημέρα
λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 03/11/2021 και ώρα 10:00μ.μ. Την 09/11/2021 και ώρα 10:00π.μ,
θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
12. Χρόνος  ισχύος  προσφορών:  Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
14. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Δίου Ολύμπου.
Η  δαπάνη  για  την  εν  σύμβαση  βαρύνει  την  με  Κ.Α.:  25.7336.0038  σχετική  πίστωση  του
προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021-2023 του Φορέα.
15. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριμένησύμβασηκαιέχειήείχευποστείήενδέχεταιναυποστείζημίααπόεκτελεστήπράξηή  παράλειψη
της  αναθέτουσας  αρχής  κατά  παράβαση  της  νομοθεσίας  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  της
εσωτερικήςνομοθεσίας,δικαιούταιναασκήσειπροδικαστικήπροσφυγήενώπιοντηςΑ.Ε.Π.Π.κατάτης
σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  του  αναθέτοντος  φορέα,  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  μετάτην
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
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
Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.   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  απότον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 τουν.4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215Υ.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 Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
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Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. 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 τουν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» τουΕ.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
• Κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ.α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν.4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ.β
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν.4412/2016.
Η  Α.Ε.Π.Π.  αποφαίνεται  αιτιολογημένα  επί  της  βασιμότητας  των  προβαλλόμενων  πραγματικώνκαι
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.
Οι χρήστες-οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
Α.Ε.Π.Π.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν.4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών απότην
κοινοποίησηήτηνπλήρηγνώσητηςαπόφασηςεπίτηςπροδικαστικήςπροσφυγής.Γιατηνάσκησητης  αιτήσεως
αναστολής  κατατίθεται  παράβολο,  κατά  τα  ειδικότερα  οριζόμενα  στο  άρθρο  372,  παρ.4,  τουν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης,  εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
16. Δημοσιεύσεις:
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  θα  καταχωρηθεί  στο  Κεντρικό  ΗλεκτρονικόΜητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,
καθώς  και  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στη  διεύθυνση  (URL)  :  www  .  dion  -
olympos  .  gr  .Προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  δημοσιεύεται  στον  Ελληνικό  Τύπο,
σύμφωνα τις διατάξειςτου Ν.4412/2016: σε μία (1) περιφερειακή και δύο (2) τοπικές εφημερίδες του
Ν.3548/2007, ως ακολούθως:
1.Εφημερίδα:ΟλύμπιοΒήμα,  2.Εφημερίδα:Πολιτεία,  3.Εφημερίδα:Ενημέρωση&Αγγελίες  και  όπως
προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010,θα αναρτηθεί στο
διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο  http  ://  et  .  diavgeia  .  gov  .  gr   (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  καθώς  και  στο  Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων(ΚΗΜΔΗΣ).

Ο Δήμαρχος

ΓΕΡΟΛΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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