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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236005-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Γαλάτσι: Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή
2019/S 097-236005

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Αγαθά

Legal Basis:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
Ωρωπού 156
Γαλάτσι Αττικής
111 46
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Απόστολος Ιωαννίδης
Τηλέφωνο:  +30 2102144194
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: diagonismoi@eydap.gr 
Φαξ:  +30 2102144170
Κωδικός NUTS: EL30
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.eydap.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.6) Κύρια δραστηριότητα
Ύδρευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Μίσθωση μηχανημάτων έργου, για την κάλυψη των αναγκών τής Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε..
Αριθμός αναφοράς: Δ6700

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45520000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μίσθωση μηχανημάτων έργου, που προορίζονται για να καλύψουν τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για χρονικό διάστημα 72 ημερών.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 969 333.30 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:
Εκσκαφέας φορτωτής.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μίσθωση μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις λειτουργικές
ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για χρονικό διάστημα 72 ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με πρωτοβουλία της ιδίας είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα τού αναδόχου και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης τού άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά, ανά κονδύλι, κατόπιν αιτήματος τής αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης τής επιτροπής παρακολούθησης, καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
τής Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι
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II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 3
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II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.
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II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 10

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 11

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
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45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 12

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 13

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 14

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 15

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 16

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.
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II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 17

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 18

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 19

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
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45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 20

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 21

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 22

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 23

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 24

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.
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II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 25

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 26

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 27

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
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45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 28

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 29

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 30

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 31

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 32

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.
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II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 33

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 34

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 35

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
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45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 36

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 37

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 38

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 39

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 40

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.
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II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 41

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 42

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 43

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
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45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 44

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 45

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 46

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 47

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 48

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.
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II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 49

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 50

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 51

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
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45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 640.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 52

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL64

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 971.30 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 53

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL64

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 971.30 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 54

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 034.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 55

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 034.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εκσκαφέας Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 56

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 034.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.
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II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 57

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

19PROC004989034 2019-05-22



EE/S S97
21/05/2019
236005-2019-EL

- - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 52 / 99

21/05/2019 S97
https://ted.europa.eu/
TED

- - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

52 / 99

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 58

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 59

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
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45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 60

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 61

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 62

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 63

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 64

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.
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II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 65

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 66

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 67

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
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45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 68

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 69

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 70

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 71

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 72

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.
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II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 73

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 74

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 75

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
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45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 76

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 77

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 78

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 79

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 80

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.
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II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 81

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 82

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 83

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
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45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 84

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 85

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 86

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 87

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 88

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.
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II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 89

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

19PROC004989034 2019-05-22



EE/S S97
21/05/2019
236005-2019-EL

- - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 80 / 99

21/05/2019 S97
https://ted.europa.eu/
TED

- - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

80 / 99

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 90

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 91

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
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45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 92

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 93

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 94

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 95

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 96

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.
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II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 97

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 98

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 99

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
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45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 100

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 101

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 102

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 103

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 104

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.
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II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αεροσυμπιεστής - Φορτωτής
Αριθμός τμήματος: 105

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 611.20 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ελαστικοφόρα Περιστροφική Τσάπα
Αριθμός τμήματος: 106

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303
Κωδικός NUTS: EL64

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12 448.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ελαστικοφόρα Περιστροφική Τσάπα
Αριθμός τμήματος: 107
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II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303
Κωδικός NUTS: EL64

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση Μηχανήματος έργου, που προορίζεται για να καλύψει τις
λειτουργικές ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για χρονικό διάστημα εβδομήντα δύο (72) ημερών.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 210.30 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 72
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται πριν
από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, είτε ύστερα από έκδοση αιτιολογημένης απόφασης
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με πρωτοβουλία της ιδίας, είτε μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Αναδόχου, και εφόσον
τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται τμηματικά ανά κονδύλι κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας οργανωτικής
μονάδας και εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και της έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κοινοποιείται στον ανάδοχο πέντε (5) ημέρες πριν από την εφαρμογή του.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

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

19PROC004989034 2019-05-22



EE/S S97
21/05/2019
236005-2019-EL

- - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 96 / 99

21/05/2019 S97
https://ted.europa.eu/
TED

- - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

96 / 99

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 - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. 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 ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Η επάρκεια της οικονομικής και της χρηματοοικονομικής επάρκειας του υποψηφίου αναδόχου αποδεικνύεται, με
την προβλεπόμενη στην παρούσα διακήρυξη εγγύηση συμμετοχής.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς, απαιτείται να διαθέτουν:
i) τη νόμιμη άδεια κυκλοφορίας - χρήσης μηχανήματος έργου, κάθε μηχανήματος έργου που προσφέρεται για
μίσθωση·
ii) ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ·
iii) αποδεικτικό καταβολής ετήσιων τελών χρήσης μηχανημάτων έργου·
iv) άδεια ικανότητας χειριστή μηχανημάτων έργου, ελληνική ή αντίστοιχη αλλοδαπή, η οποία να βρίσκεται σε
ισχύ, εφόσον οι προσφέροντες είναι οι ίδιοι χειριστές των προς μίσθωση μηχανημάτων έργου·
v) άδεια εργασίας σε ισχύ, εφόσον ο προσφέρων είναι ο ίδιος χειριστής των μηχανημάτων έργου και είναι
αλλοδαπός·
vi) οι προσφέροντες που δεν είναι ιδιοκτήτες των προσφερόμενων προς μίσθωση μηχανημάτων έργου,
μισθωτήριο ή ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης, επικυρωμένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., με τον
ιδιοκτήτη του μηχανήματος έργου, στο οποίο:
— να μην απαγορεύεται η υπομίσθωση του προσφερόμενου προς μίσθωση μηχανήματος έργου, εκτός και αν
προβλέπεται ότι η απαγόρευση μπορεί να αίρεται με τη γραπτή συναίνεση τού ιδιοκτήτη του,
— να μην υπάρχει πρόβλεψη που να αποκλείει τη χρησιμοποίηση τού μηχανήματος έργου, για τη συγκεκριμένη
δραστηριότητα και να μην υπάρχουν όροι ή περιορισμοί, που δυσχεραίνουν τη χρησιμοποίησή του, για τη
συγκεκριμένη δραστηριότητα. Επίσης, θα πρέπει η διάρκεια ισχύος του μισθωτηρίου να μην είναι μικρότερη του
χρόνου διάρκειας τής προβλεπόμενης με την παρούσα διακήρυξη μίσθωσης και επίσης, να μην είναι δυνατή
η καταγγελία της μίσθωσης, σε χρονικό διάστημα μικρότερο του χρόνου διάρκειας τής προβλεπόμενης με την
παρούσα διακήρυξη μίσθωσης,
— να αναφέρεται ότι επιτρέπει στον προσφέροντα να υπομισθώσει το συγκεκριμένο μηχάνημα έργου,
αποδεχόμενος τη σύναψη τής συγκεκριμένης μεταξύ της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και του διαγωνιζομένου μίσθωσης, για
την αναφερόμενη στη διακήρυξη διάρκεια τής μίσθωσης·
vii) τεχνικό προσωπικό, εφόσον δεν είναι ο ίδιος ο προσφέρων χειριστής μηχανήματος, το οποίο διαθέτει όλα τα
απαραίτητα από τον νόμο τυπικά προσόντα, ήτοι άδεια χειριστή ανάλογη τού μηχανήματος που συμμετέχει στον
διαγωνισμό και άδεια εργασίας, σε περίπτωση αλλοδαπών.

III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:
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Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, και τα οποία
είναι: ιδιοκτήτες ή μισθωτές μηχανημάτων έργου.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό
των επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (7 456,41 EUR).

III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση
βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε..

III.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής, για την υποβολή προσφοράς.
Κάθε υποψήφιος στη διαδικασία θα συμμετέχει σε ένα (1) και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα
είτε ως μέλος κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποκλείεται από τη διαδικασία
τόσο αυτός όσο και τα διαγωνιζόμενα σχήματα, στα οποία συμμετέχει συγχρόνως (απαγόρευση πολλαπλών
σχημάτων).

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 θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.

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

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

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

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

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 04/06/2019
Τοπική ώρα: 12:00

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: 8 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 10/06/2019
Τοπική ώρα: 12:00

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο εννέα (9) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας,
στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα, το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων, που υποβάλλονται είτε με
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει, δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
Ωρωπού 156
Γαλάτσι Αττικής
111 46
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2102144194
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: diagonismoi@eydap.gr 
Φαξ:  +30 2102144646
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.eydap.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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 του αναθέτοντος φορέα, κατά
παράβαση της νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος
φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
Βιβλίου IV («Έννομη προστασία, κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων»), του Ν. 4412/2016.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Διεύθυνση Προμηθειών
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Ωρωπού 156
Γαλάτσι Αττικής
111 46
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2102144194
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: diagonismoi@eydap.gr 
Φαξ:  +30 2102144646
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.eydap.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
17/05/2019
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