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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Αντ. Κατσάρας 
Τηλέφωνο: 2351 350 456 
e-mail katsaras@katerini.gr  
 

Αριθ.Πρωτ.: Οικ. 15844/02-06-2021 

 

 

ΘΕΜΑ:  Προκήρυξη του ά.122 του ν.4412/2016 ανοιχτής διαδικασίας για σύναψη σύμβασης της 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Grader(Μεταχειρισμένου)»,  εκτιμώμενης αξίας 104.838,71 

ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.6/2021. 

 

Τμήμα Ι: Αναθέτουσα αρχή 

I.1 Η αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Κατερίνης του Νομού Πιερίας και η Υπηρεσία που 

διενεργεί την παρούσα διαδικασία είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που 

εδρεύει στο Δημαρχείο Κατερίνης, στον 2ο όροφο (Δ/νση Πλατεία Δημαρχείου 2. ΤΚ 60133). 

Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον διαγωνισμό είναι οι:  

Αναστσιάδης Βενιαμίν  και Κατσάρας Αντώνιος (τηλέφωνα: 2351350497+456, φαξ: 2351350470  

και e-mail: anastasiadis@katerini.gr, katsaras@katerini.gr). 

I.2 Επικοινωνία: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & 

δωρεάν πρόσβαση και λήψη στη διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr (διαδικτυακή πύλη 

του ΕΣΗΔΗΣ) όπου ο διαγωνισμός έλαβε αριθμό 133244 και οι προσφορές πρέπει να 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ανωτέρω διεύθυνση, όπου και διενεργείται όλη η διαγωνιστική 

διαδικασία. 

Ι.3 Είδος αναθέτουσας αρχής: Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α βαθμού). 

Ι.4 Κύρια δραστηριότητα: γενικές δημόσιες υπηρεσίες. 

 

 

Τμήμα ΙΙ: Αντικείμενο 

ΙΙ.1 Αντικείμενο της σύμβασης - Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου GRADER (Διαμορφωτής γαιών , 

Γκρέϊντερ) μετά των παρελκόμενων του, κατασκευής γνωστού εργοστασίου -διαδεδομένου 

στην Ελληνική αγορά.  

 

 

 

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από CHARALAMPOS
PANAGIOTIDIS
Ημερομηνία: 2021.06.02 10:46:51 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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Η εκτιμώμενη αξία του μηχανήματος είναι η εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ € 

 

 

 

1 

Grader, 
(Μεταχειρισμένος 
Διαμορφωτήρας 

γαιών) που πληροί 
τα ελάχιστα 

υποχρεωτικά 
σημεία της τεχνικής 

περιγραφής. 

 

 

 

ΤΕΜ. 

 

 

 

1. 

 

 

 

104.838,71 

 

    ΣΥΝΟΛΟ 104.838,71 

    ΦΠΑ 24% 25.161,29 

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

130.000,,00 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 43312100-4: Ισοπεδωτικά μηχανήματα.1 

ΙΙ.2 Τμήματα, εναλλακτικές προσφορές, δικαίωμα προαίρεσης: η παρούσα σύμβαση δεν 

υποδιαιρείται σε τμήματα. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και δεν προβλέπεται 

δικαίωμα προαίρεσης. 

ΙΙ.3 Διάρκεια της σύμβασης: Εξήντα (60) μέρες από την υπογραφή της σύμβασης (χρόνος 

παράδοσης). 

 

Τμήμα ΙΙΙ: προϋποθέσεις συμμετοχής – όροι εκτέλεσης της σύμβασης. 

ΙΙΙ.1 Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής: 

Α) να μη συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα οι λόγοι αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του ά.73 

του ν.4412/2016 και να μην του έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού με την ΚΥΑ του ά.74 

του ν.4412/2016. 

Β) να πληρούν το κριτήριο της καταλληλόλητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας της παρ.2 του ά.75 του ν.4412/2016, δηλαδή,  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος 

Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου 

το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη όπου δεν 

προβλέπεται, από σχετική υπεύθυνη δήλωση.  Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

Τέλος, απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ποσού 2.096,77 ευρώ. 

ΙΙΙ.2 όροι εκτέλεσης της σύμβασης: για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή 

εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1.β του ν. 4412/2016, το ύψος της 

                                                           
1  Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει 
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οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν 

ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

 

Τμήμα IV: Διαδικασία 

IV.1 είδος διαδικασίας: η ανοιχτή διαδικασία του ά.27 του ν.4412/2016 κάτω των κοινοτικών 

ορίων. 

IV.2 Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

IV.3 προθεσμία παραλαβής των προσφορών: οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση www.promitheus.gov.gr στον διαγωνισμό που έλαβε Συστημικό Αριθμό: 133244 

από 04.06.2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. έως τις 22.06.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 

15:00 μ.μ. 

IV.4 ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 28.06.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 

π.μ. και της αποσφράγισης θα λάβουν γνώση αυτόματα μέσω του  Συστήματος όλοι οι 

συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς. 

IV.5  Γλώσσα: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

IV.6  Χρόνος ισχύος της προσφοράς:   Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν 

τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής 

ημερομηνίας του διαγωνισμού. 

IV.7  Προδικαστικές προσφυγές:  

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 . 
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Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο κατά τα 

ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της 

με αριθ. 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, 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 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 πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• 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. 

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 . 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφυγής από την ΑΕΠΠ  

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 

από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 

αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά . 

IV.8 Χρηματοδότηση: Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται ως εξής: α) με το ποσό των 70.000,00 €  
σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 11131/07-06-2017 Απόφαση του ΥΠΕΣ με θέμα «Χρηματοδότηση του 
Δήμου Κατερίνης Ν. Πιερίας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται 
από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)» και την αριθ.  31712/23-04-2021 Απόφαση του ΥΠΕΣ περί παράτασης του 
χρόνου ισχύος της χρηματοδότησης έως 30/12/2022, β) με το ποσό των  25.000,00 € από  πιστώσεις 
που χορηγήθηκαν στο Δήμο Κατερίνης  σύμφωνα με την αριθ. 30292/19-4-2019 με θέμα «Επιχορήγηση 
των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα ”ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”» (Σχετ.   η αριθ. 349/2019 απόφαση του Δ.Σ.)  
και γ)με το ποσό των 35.000,00 € από ίδιους πόρους (Σχετ.   η αριθ. 349/2019 απόφαση του Δ.Σ.)  
Σύνολο (α+β+γ) 130.000,00 € 

21PROC008702370 2021-06-02



 

5 

 

Για την παρούσα σύμβαση εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.80/2016 η αριθ. 14759/25-05-
2021 ΑΑΥ (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης) με την οποία εγκρίθηκε δαπάνη και δεσμεύτηκε πίστωση 

130.000 ευρώ από τον ΚΑΕ 02.30.7131.906του τρέχοντος οικονομικού έτους (καταχωρήθηκε με α/α 
848 στο Μητρώο Δεσμεύσεων με ΑΑ βεβ: 886). 

 

IV.9 Η παρούσα σύμβαση εμπίπτει στη ΣΔΣ κατά την έννοια της περίπτωσης 40 της παρ.1 του 

ά.2 του Ν.4412/2016. 

                 

Κατερίνη 02-06-2021 

Ο   διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

 

Παλαιοσελίτης Γεώργιος 
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