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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:518632-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Μηχανήματα δομικών έργων
2021/S 199-518632

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 1
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 54636
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΑΡΙΑ ΒΕΛΝΙΔΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: m.velnidou@thessaloniki.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2313317757
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.thessaloniki.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.thessaloniki.gr

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 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

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:
«Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και Μεταφορικών Μέσων»
Αριθμός αναφοράς: 22/2021

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
43310000 Μηχανήματα δομικών έργων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
«Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και Μεταφορικών Μέσων για την κάλυψη των αναγκών Υπηρεσιών του Δήμου 
Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 612.843,96€ συμπ. ΦΠΑ 24%.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 494 229.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Φορτωτής (με κάδο 2,5 έως 5m3), μηχανικής ισχύος 160HP και άνω
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
43310000 Μηχανήματα δομικών έργων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φορτωτής (με κάδο 2,5 έως 5m3), μηχανικής ισχύος 160HP και άνω, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τεχνικές 
απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 11/2021 μελέτης - 400 ώρες μίσθωσης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 17 200.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Φορτωτής - Εκσκαφέας (τύπου JCB) με τσάπα, σφύρα, κουβά (ανοιγόμενο) & τηλεσκοπική μπούμα (μηχανικής 
ισχύος 85 HP και άνω)
Αριθμός τμήματος: 2
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II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
43310000 Μηχανήματα δομικών έργων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φορτωτής - Εκσκαφέας (τύπου JCB) με τσάπα, σφύρα, κουβά (ανοιγόμενο) & τηλεσκοπική μπούμα (μηχανικής 
ισχύος 85 HP και άνω), σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 11/2021 μελέτης - 
769 ώρες μίσθωσης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 26 915.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Φορτωτής - Εκσκαφέας (τύπου JCB) με τσάπα, σφύρα, κουβά (ανοιγόμενο) & τηλεσκοπική μπούμα (μηχανικής 
ισχύος 85 HP και άνω)
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
43310000 Μηχανήματα δομικών έργων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φορτωτής - Εκσκαφέας (τύπου JCB) με τσάπα, σφύρα, κουβά (ανοιγόμενο) & τηλεσκοπική μπούμα (μηχανικής 
ισχύος 85 HP και άνω), σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 11/2021 μελέτης - 
700 ώρες μίσθωσης

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 24 500.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ελαστικοφόρος Εκσκαφέας-Φορτωτής τύπου (JCB)με προσάρτηση στενού κουβά(0,3μ) και σφύρας (μηχανικής 
ισχύος 100 HP και άνω)
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
43310000 Μηχανήματα δομικών έργων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ελαστικοφόρος Εκσκαφέας-Φορτωτής τύπου (JCB)με προσάρτηση στενού κουβά(0,3μ) και σφύρας (μηχανικής 
ισχύος 100 HP και άνω), σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 11/2021 μελέτης 
- 200 ώρες μίσθωσης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 800.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
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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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας πλάτους μέχρι 2,0μ. και με δυνατότητα προσάρτησης στενού κουβά και σφύρας 
(μηχανικής ισχύος 40HP και άνω)
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
43310000 Μηχανήματα δομικών έργων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας πλάτους μέχρι 2,0μ. και με δυνατότητα προσάρτησης στενού κουβά και σφύρας 
(μηχανικής ισχύος 40HP και άνω), σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 
11/2021 μελέτης - 200 ώρες μίσθωσης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 400.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Παρελκόμενο ερπυστριοφόρου εκσκαφέα - εκριζωτής κορμών
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
43310000 Μηχανήματα δομικών έργων
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II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Παρελκόμενο ερπυστριοφόρου εκσκαφέα - εκριζωτής κορμών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τεχνικές 
απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 11/2021 μελέτης - 60 ώρες μίσθωσης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 900.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Διαμορφωτής γαιών-Ισοπεδωτής (grader) (μηχανικής ισχύος 120HP και άνω)
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
43310000 Μηχανήματα δομικών έργων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Διαμορφωτής γαιών-Ισοπεδωτής (grader) (μηχανικής ισχύος 120HP και άνω), σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
και τεχνικές απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 11/2021 μελέτης - 200 ώρες μίσθωσης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 11 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
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Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Καλαθοφόρο όχημα ΜΕ ύψους εργασίας 16μ. για ηλεκτρολογικές εργασίες
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34142100 Φορτηγά με ανυψωτική πλατφόρμα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Καλαθοφόρο όχημα ΜΕ ύψους εργασίας 16μ. για ηλεκτρολογικές εργασίες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και 
τεχνικές απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 11/2021 μελέτης - 200 ώρες μίσθωσης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 14 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
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Φορτωτής Μίνι πλάτους max 1,60m (διαβολάκι μηχανικής ισχύος 50HP και άνω)
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
43310000 Μηχανήματα δομικών έργων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φορτωτής Μίνι πλάτους max 1,60m (διαβολάκι μηχανικής ισχύος 50HP και άνω), σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
και τεχνικές απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 11/2021 μελέτης - 400 ώρες μίσθωσης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 18 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Φορτωτής Μίνι πλάτους max 1,60m (διαβολάκι με παρελκόμενο σάρωθρο μηχανικής ισχύος 50HP και άνω)
Αριθμός τμήματος: 10

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
43310000 Μηχανήματα δομικών έργων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φορτωτής Μίνι πλάτους max 1,60m (διαβολάκι με παρελκόμενο σάρωθρο μηχανικής ισχύος 50HP και άνω), 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 11/2021 μελέτης - 240 ώρες μίσθωσης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 800.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Φορτωτής Μίνι πλάτους max 1,60m (διαβολάκι με παρελκόμενο φρέζα ασφαλτικών οδοστρωμάτων μηχανικής 
ισχύος 50HP και άνω)
Αριθμός τμήματος: 11

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
43310000 Μηχανήματα δομικών έργων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φορτωτής Μίνι πλάτους max 1,60m (διαβολάκι με παρελκόμενο φρέζα ασφαλτικών οδοστρωμάτων μηχανικής 
ισχύος 50HP και άνω), σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 11/2021 μελέτης - 
80 ώρες μίσθωσης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 800.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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
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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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Φορτωτής Μίνι πλάτους max 1,75m (διαβολάκι μηχανικής ισχύος 75HP και άνω)
Αριθμός τμήματος: 12

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
43310000 Μηχανήματα δομικών έργων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φορτωτής Μίνι πλάτους max 1,75m (διαβολάκι μηχανικής ισχύος 75HP και άνω), σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
και τεχνικές απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 11/2021 μελέτης - 60 ώρες μίσθωσης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 820.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Φορτωτής (Διαβολάκι πλάτους έως 1,75m, μηχανικής ισχύος 75HP και άνω) με δυνατότητα προσάρτησης 
καδένας(δημιουργίας αυλακίων)
Αριθμός τμήματος: 13

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
43310000 Μηχανήματα δομικών έργων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
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II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φορτωτής (Διαβολάκι πλάτους έως 1,75m, μηχανικής ισχύος 75HP και άνω) με δυνατότητα προσάρτησης 
καδένας(δημιουργίας αυλακίων), σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 11/2021 
μελέτης - 140 ώρες μίσθωσης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 500.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Διανομέας ασφαλτικού γαλακτώματος
Αριθμός τμήματος: 14

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
43310000 Μηχανήματα δομικών έργων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Διανομέας ασφαλτικού γαλακτώματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 
11/2021 μελέτης - 160 ώρες μίσθωσης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 600.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Διαστρωτήρας ασφαλτοσκυροδέματος (finisher 3,00-7,50m)
Αριθμός τμήματος: 15

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
43310000 Μηχανήματα δομικών έργων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Διαστρωτήρας ασφαλτοσκυροδέματος (finisher 3,00-7,50m), σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τεχνικές 
απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 11/2021 μελέτης - 160 ώρες μίσθωσης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 17 600.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Διαστρωτήρας ασφαλτοσκυροδέματος (finisher 1,50-3,00m)
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Αριθμός τμήματος: 16

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
43310000 Μηχανήματα δομικών έργων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Διαστρωτήρας ασφαλτοσκυροδέματος (finisher 1,50-3,00m) , σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τεχνικές 
απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 11/2021 μελέτης - 80 ώρες μίσθωσης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Οδοστρωτηρας ελαφρύς 8tn
Αριθμός τμήματος: 17

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
43310000 Μηχανήματα δομικών έργων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Οδοστρωτηρας ελαφρύς 8tn, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 11/2021 
μελέτης - 160 ώρες μίσθωσης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 600.00 EUR
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II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Φρέζα ασφαλτικών οδοστρωμάτων πλατούς κοπής 1,5-2,0m
Αριθμός τμήματος: 18

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
43310000 Μηχανήματα δομικών έργων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φρέζα ασφαλτικών οδοστρωμάτων πλατούς κοπής 1,5-2,0m, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τεχνικές 
απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 11/2021 μελέτης - 160 ώρες μίσθωσης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 16 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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
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II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Όχημα ρυμούλκησης οχημάτων έως 3,5tn με ολισθαίνουσα πλατφόρμα
Αριθμός τμήματος: 19

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34138000 Οδικοί ελκυστήρες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Όχημα ρυμούλκησης οχημάτων έως 3,5tn με ολισθαίνουσα πλατφόρμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και 
τεχνικές απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 11/2021 μελέτης - 80 ώρες μίσθωσης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 400.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Όχημα ρυμούλκησης οχημάτων άνω των 3,5tn έως 30tn
Αριθμός τμήματος: 20

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34138000 Οδικοί ελκυστήρες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Όχημα ρυμούλκησης οχημάτων άνω των 3,5tn έως 30tn, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις 
της υπ' αριθμ. 11/2021 μελέτης - 50 ώρες μίσθωσης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Φορτηγό ανατρεπόμενο Δ.Χ, ωφέλιμου φορτίου 10tn-15tn (2 αξόνων)
Αριθμός τμήματος: 21

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34134200 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φορτηγό ανατρεπόμενο Δ.Χ, ωφέλιμου φορτίου 10tn-15tn (2 αξόνων), σύμφωνα με τις προδιαγραφές και 
τεχνικές απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 11/2021 μελέτης - 2063 ώρες μίσθωσης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 78 394.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
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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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Φορτηγό ανατρεπόμενο Δ.Χ, ωφέλιμου φορτίου 19 τόννων και άνω (4 αξόνων) για εργασίες αποκομιδής 
μπαζών
Αριθμός τμήματος: 22

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34134200 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φορτηγό ανατρεπόμενο Δ.Χ, ωφέλιμου φορτίου 19 τόννων και άνω (4 αξόνων) για εργασίες αποκομιδής 
μπαζών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 11/2021 μελέτης - 1000 ώρες 
μίσθωσης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 50 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Φορτηγό ανατρεπόμενο Δ.Χ, ωφέλιμου φορτίου 19 τόννων και άνω (4 αξόνων) για εργασίες αποκομιδής 
μπαζών
Αριθμός τμήματος: 23

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
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34134200 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φορτηγό ανατρεπόμενο Δ.Χ, ωφέλιμου φορτίου 19 τόννων και άνω (4 αξόνων) για εργασίες αποκομιδής 
μπαζών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 11/2021 μελέτης - 1000 ώρες 
μίσθωσης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 50 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Φορτηγό Δ.Χ. με ανοιχτή ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, ωφέλιμου φορτίου >=13 τόνων, 3 ή 4 αξόνων
Αριθμός τμήματος: 24

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34134200 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φορτηγό Δ.Χ. με ανοιχτή ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, ωφέλιμου φορτίου >=13 τόνων, 3 ή 4 αξόνων, σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 11/2021 μελέτης - 150 ώρες μίσθωσης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 500.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
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Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Φορτηγό Δ.Χ. με ανοιχτή ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, ωφέλιμου φορτίου >=13 τόνων, 3 ή 4 αξόνων
Αριθμός τμήματος: 25

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34134200 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φορτηγό Δ.Χ. με ανοιχτή ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, ωφέλιμου φορτίου >=13 τόνων, 3 ή 4 αξόνων, σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 11/2021 μελέτης - 150 ώρες μίσθωσης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 500.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Φορτηγό Δ.Χ. με καρότσα για αποκομιδή κλαδιών και χωμάτων τουλάχιστον 12 κ.μ2
Αριθμός τμήματος: 26

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34134200 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φορτηγό Δ.Χ. με καρότσα για αποκομιδή κλαδιών και χωμάτων τουλάχιστον 12 κ.μ2, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 11/2021 μελέτης - 200 ώρες μίσθωσης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Φορτηγό Δ.Χ. γερανοφόρο για φόρτωση & μεταφορά κορμών δένδρων των 6tn ωφέλιμο
Αριθμός τμήματος: 27

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34134200 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φορτηγό Δ.Χ. γερανοφόρο για φόρτωση & μεταφορά κορμών δένδρων των 6tn ωφέλιμο, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 11/2021 μελέτης - 200 ώρες μίσθωσης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 13 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Διπλοκάμπινο φορτηγό με ανοιγόμενη, ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, ωφέλιμου φορτίου 1,5tn
Αριθμός τμήματος: 28

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34131000 Ημιφορτηγά

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Διπλοκάμπινο φορτηγό με ανοιγόμενη, ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, ωφέλιμου φορτίου 1,5tn, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 11/2021 μελέτης - 300 ώρες μίσθωσης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 19 500.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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
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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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Διπλοκάμπινο φορτηγό με ανοιγόμενη, ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, ωφέλιμου φορτίου 1,5tn
Αριθμός τμήματος: 29

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34131000 Ημιφορτηγά

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Διπλοκάμπινο φορτηγό με ανοιγόμενη, ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, ωφέλιμου φορτίου 1,5tn, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 11/2021 μελέτης - 300 ώρες μίσθωσης

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 19 500.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
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 
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τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.

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.
Ο ανάδοχος υποχρεούται σύμφωνα με την παρ. 4.3.2 της 22/2021 διακήρυξης, κατά την υπογραφή της 
σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης, να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 
4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.2939/2001.

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: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 19/11/2021
Τοπική ώρα: 14:00

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: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 25/11/2021
Τοπική ώρα: 10:00

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
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VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ 196-198 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΡΑΝΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
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 δημόσια σύμβαση και 
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 
προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η 
επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
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επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Κατά των αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π. δύναται να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης με το ίδιο 
δικόγραφο, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 138 του ν. 4782/2021.
(Άρθρο 3.4 διακήρυξης).

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 1
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ταχ. κωδικός: 54636
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: k.lamprou@thessaloniki.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2313317787
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.promitheus.gov.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
08/10/2021
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