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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ   

Ταχ. Δ/νση  :  Αναστάσεως 2  

Τ. Κ.  :  101 91 - Παπάγος  

Πληροφορίες       :    Αθανάσιος Κουτσονίκας 

Τηλέφωνο       :   2106508917 

Fax                            :    2106508260 

Ε-mail   :  a.koutsonikas@yme.gov.gr   
  

Παπάγος, 24 Μαΐου 2019  
 Αριθμ. Πρωτ.             Βαθμ. Προτ.  

            οικ. 42092/3469      ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ  
                        

  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  αριθμ.  5/2019  
      Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός  

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, ανά Τμήμα, για την επιλογή Αναδόχου που θα 
αναλάβει την προμήθεια λεωφορείων, των παρελκομένων τους καθώς και τη συντήρηση - επισκευή αυτών, με 
σκοπό την Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για τις μείζονες 
περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.  
  

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Συστημικός 
αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:  …………  

Είδος  
Διαγωνισμού:  Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, άρθρου 27 του ν. 4412/16  

Περιγραφή  
Αντικειμένου:  

α) Προμήθεια Αστικών Λεωφορείων διαφορετικών τεχνολογιών για τις μείζονες περιοχές της 
Αττικής και της Θεσσαλονίκης,  

β) Προμήθεια παρελκομένων (φορτιστών βραδείας φόρτισης και ταχυφορτιστών)  και 
γ) Συντήρηση - επισκευή των αστικών λεωφορείων και των παρελκομένων τους. 

Κριτήριο 
κατακύρωσης:  

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση 
ποιότητας - τιμής.  

Κωδικός CPV:  [34121100-2] - Λεωφορείων δημόσιων συγκοινωνιών  

[34121200-3] - Αρθρωτά λεωφορεία  

[34144910-0] - Ηλεκτρικά λεωφορεία  

[50113000-0] - Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης λεωφορείων  
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Προϋπολογισμός:  

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  Φ.Π.Α. 24%  ΑΞΙΑ  
 

 Αξίας σύμβασης (χωρίς 
προαίρεση).  235.350.000,00 €  56.484.000,00€  291.834.000,00€  

Αξία δικαιώματος 
προαίρεσης: 

136.500.000,00€ 32.760.000,00€ 169.260.000,00 € 

Συνολική 
προϋπολογισθείσα δαπάνη.   

371.850.000,00 € 89.244.000,00€ 461.094.000,00 € 

  

Χρηματοδότηση:  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΕΡΓΟ: 2019ΣΕ38000000 , ΣΑΕ 380.  

  

  

Ο  Υπουργός  Υποδομών και Μεταφορών  
  

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

  

1.1 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

1.2 του ν. 2859/00 (Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

1.3 Του ν. 3310/2005 (Α΄  30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 

κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

1.4 του ν. 3861/2010 (Α΄  112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις».  

1.5 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».  

1.6 του ν. 4129/2013 (Α΄  52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  

1.7 της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α΄  107) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ21 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014 
(Α΄ 85).   

1.8 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (Α΄  167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

1.9 Tου ν. 4250/2014 (Α΄  74 - Διορθ. σφαλμ. στο  Α΄ 111) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα -Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.  

1.10 του ν. 4270/2014 (Α΄  143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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1.11 Του π.δ 28/2015 (Α΄  34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».   

1.12 του ν. 4412/2016 (Α΄  147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.13 Του π.δ. 80/2016 (Α΄  145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».  

1.14 Του π.δ. 123/2016 (Α΄  208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης …».   

1.15 Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».  

1.16 Του π.δ. 39/2017 (Α΄  64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών».  

1.17 Του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».  

  

2. Τις αποφάσεις με αριθμό:  

2.1 Π1/2390/2013 (Β΄ 2677) του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

2.2 57654/22-05-2017 (Β΄ 1781) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».  

2.3 56902/215 (Β΄1924) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 46101/24-04-2019 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  περί ένταξης  

στο  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, του Ε.Ε. 2019ΣΕ38000000 «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» της ΣΑΕ 380.  

4. Το υπ’ αριθμ. οικ. 36278/2905/08-05-2019 πρωτογενές αίτημα [Α.Δ.Α.: 6ΩΜ3465ΧΘΞ-0ΞΨ] για τη διενέργεια 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων με νέα αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας .  

5. Τα Ειδικά Επιχειρησιακά Σχέδια Αττικής και Θεσσαλονίκης (αρ. πρωτ. ΕΔΥΜΕΤ/523/15-04-2019).  

6. Τον έλεγχο των σχεδίων των τευχών δημοπράτησης από την Ε.Υ.Δ. ΥΜΕΠΕΡΑΑ:  

6.1 Διακήρυξη (με τα Παραρτήματά της), Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) και Τεύχος Τεχνικών 

Προδιαγραφών (αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ/3562/16-04-2019). 

6.2 Περίληψη της διακήρυξης (αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ/3562/16-04-2019). 

6.3 Σχέδιο του τυποποιημένου εντύπου προς δημοσίευση της προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) (αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ/3562/16-04-2019). 

7. Την από 24-05-2019 συμφωνία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  με τις εταιρείες παροχής 
συγκοινωνιακού έργου Ο.Σ.Υ. και Ο.Α.Σ.Θ. 

8. Την αναγκαιότητα ανανέωσης του Στόλου των αστικών συγκοινωνιών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με γνώμονα 
τη βέλτιστη παροχή συγκοινωνιακού έργου και λαμβάνοντας υπόψη τη στόχευση για μετάβαση σε μια 

κοινωνία χαμηλών εκπομπών CO2, στο πλαίσιο χάραξης και εφαρμογής πολιτικών για την ανάπτυξη 
συγκοινωνιακών και άλλων υποδομών σε Εθνικό επίπεδο, με σκοπό την ενίσχυση της κινητικότητας, της 
προσβασιμότητας και την ανάπτυξη μεταφορικών και συγκοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΒΚ9465ΧΘΞ-4ΔΣ



                                                                                                              ΑΔΑ:  

  

[4]  

  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  
  

1. Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, ανά Τμήμα, για την επιλογή Αναδόχου/ων που θα 
αναλάβει/ουν την προμήθεια λεωφορείων, των παρελκομένων τους, καθώς και τη συντήρηση - επισκευή 
αυτών. 
 

2. Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 461.094.000,00 €,  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(371.850.000,00 € πλέον ΦΠΑ : 89.244.000,00€). Αναλυτικά: 

 
➢  291.834.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  235.350.000,00 €, 

ΦΠΑ : 56.484.000,00 €) και 
➢ 169.260.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24 %  το δικαίωμα προαίρεσης ( 136.500.000,00 €, ΦΠΑ: 

32.760.000,00 €).  
 

3. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαεπτά (17) έτη, από την ημερομηνία ισχύος αυτής. 

 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ως VΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

 

5. Ο  παρών διαγωνισμός υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:  

- ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια, επισκευή και συντήρηση 100 πετρελαιοκίνητων αρθρωτών λεωφορείων 

18m».  

- ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια, επισκευή και συντήρηση 200 τυπικών αστικών λεωφορείων 12m με 

κινητήρα συμπιεσμένου φυσικού αερίου».  

- ΤΜΗΜΑ 3: «Προμήθεια, επισκευή και συντήρηση 190 τυπικών αστικών ηλεκτρικών λεωφορείων 

12m και παρελκόμενων αυτών (φορτιστών βραδείας φόρτισης και ταχυφορτιστών)». 

 

Η προϋπολογισθείσα αξία ανά ΤΜΗΜΑ είναι:   

i ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια, επισκευή και συντήρηση 100 πετρελαιοκίνητων αρθρωτών λεωφορείων 
18m», εκτιμώμενης αξίας 31.250.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 20.000.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

για την προμήθεια και 11.250.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% για την επισκευή και συντήρηση.   

ii ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια, επισκευή και συντήρηση 200 τυπικών αστικών λεωφορείων 12m με 
κινητήρα συμπιεσμένου φυσικού αερίου», εκτιμώμενης αξίας 92.000.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 

74.000.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% για την προμήθεια και 18.000.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% για την 

επισκευή και συντήρηση, με δικαίωμα προαίρεσης προμήθειας, επισκευής και συντήρησης άλλων 
130, εκτιμώμενης αξίας 59.800.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 48.100.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% για 
την προμήθεια και 11.700.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% για την επισκευή και συντήρηση, δηλαδή, 

σύνολο 330 λεωφορείων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 151.800.000,00 €  πλέον ΦΠΑ 24%.  

iii ΤΜΗΜΑ 3: «Προμήθεια, επισκευή και συντήρηση 190 τυπικών αστικών ηλεκτρικών λεωφορείων 

12m και παρελκόμενων αυτών (φορτιστών βραδείας φόρτισης και ταχυφορτιστών)», εκτιμώμενης 
αξίας 112.100.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 95.000.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% για την προμήθεια και 
17.100.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% για την επισκευή και συντήρηση, με δικαίωμα προαίρεσης 
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προμήθειας, επισκευής και συντήρησης άλλων 130, μετά των παρελκομένων αυτών, εκτιμώμενης 

αξίας 76.700.000,00 €  πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 65.000.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% για την προμήθεια και 
11.700.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% για την επισκευή και συντήρηση, δηλαδή, σύνολο 320 
λεωφορείων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 188.800.000,00 €  πλέον ΦΠΑ 24%.   

6. Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια Αστικών Λεωφορείων διαφορετικών τεχνολογιών για τις 

μείζονες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, η προμήθεια παρελκομένων (φορτιστών βραδείας 

φόρτισης και ταχυφορτιστών)  και η συντήρηση - επισκευή αυτών, για χρονικό διάστημα δεκαεπτά (17) ετών. 

 

Αναλυτικά  

-  Προμήθεια 100 πετρελαιοκίνητων αρθρωτών αστικών λεωφορείων 18m, κατηγορίας EURO VI 

(ΤΜΗΜΑ 1), 200 απλών αστικών λεωφορείων συμπιεσμένου φυσικού αερίου 12 m (CNG), με δικαίωμα 

προαίρεσης άλλων 130, ήτοι, σύνολο 330 (ΤΜΗΜΑ 2) και 190 απλών ηλεκτρικών αστικών λεωφορείων 12m, 

με δικαίωμα προαίρεσης άλλων 130, ήτοι, σύνολο 320   (ΤΜΗΜΑ 3).  

- Προμήθεια παρελκόμενων, ήτοι 190 σταθερών φορτιστών βραδείας φόρτισης, με δικαίωμα 

προαίρεσης άλλων 130, ήτοι, σύνολο 320, 13 κινητών φορτιστών βραδείας φόρτισης, με δικαίωμα 

προαίρεσης άλλων 9, ήτοι, σύνολο 22  και 19 ταχυφορτιστών, με δικαίωμα προαίρεσης άλλων 13, ήτοι, 

σύνολο 32, για τα ηλεκτρικά αστικά λεωφορεία (εντάσσεται στο ΤΜΗΜΑ 3 της Σύμβασης και αφορά στα 

ηλεκτρικά λεωφορεία).  

- Εκπόνηση όλων των μελετών και σχεδίων που απαιτούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 

Σύμβασης, καθώς των τελικών σχεδίων κατασκευής των λεωφορείων «ως κατασκευάσθη» (as built) (αφορά 

σε όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ της Σύμβασης).  

- Προμήθεια όλων των εγχειριδίων, των τεχνικών εγγράφων και των εικονογραφημένων καταλόγων 

εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση οδηγών, την λειτουργία, την συντήρηση, την γενική 

επισκευή, την ανίχνευση και αποκατάσταση βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και των φορτιστών 

(αφορά το ΤΜΗΜΑ 3), καθώς και του βιβλίου «ιστορικού» του κάθε οχήματος (αφορά σε όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ 

της Σύμβασης).  

- Παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης δοκιμών, επαλήθευσης επιδόσεων και θέσης σε λειτουργία στο 

δίκτυο, στις οποίες ο Ανάδοχος θα αποδείξει τη δυνατότητα της Προμήθειας να τηρεί τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές (αφορά σε όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ της Σύμβασης).  

- Παροχή εκπαίδευσης στο κατάλληλο προσωπικό των Φορέων Λειτουργίας των λεωφορείων σε 

Αττική και Θεσσαλονίκη, ώστε να εξασφαλιστεί η απόλυτη εξοικείωση με το σχεδιασμό, τη λειτουργία και 

την ανίχνευση βλαβών των οχημάτων και των παρελκόμενων αυτών (αφορά σε όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ της 

Σύμβασης).  

- Συντήρηση και επισκευή των αστικών λεωφορείων όλων των τύπων και των παρελκομένων τους , 

για χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ετών από την οριστική παραλαβή του κάθε λεωφορείου ή/και του 

κάθε παρελκομένου (αφορά όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ της Σύμβασης για τα λεωφορεία, το ΤΜΗΜΑ 3 για τα 

παρελκόμενα). 

 

7. Προσφορές υποβάλλονται για ένα (1) έως και  τρία (3) ΤΜΗΜΑΤΑ, αλλά υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, 

για ΟΛΗ την ζητούμενη ποσότητα εκάστου ΤΜΗΜΑΤΟΣ.   

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε  τρία (3) τμήματα. 
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8. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV):  

[34121100-2]  Λεωφορείων δημόσιων 
συγκοινωνιών  

[34121200-3]  Αρθρωτά λεωφορεία  

[34144910-0]  Ηλεκτρικά λεωφορεία  

[50113000-0]  Υπηρεσίες επισκευής και 

συντήρησης λεωφορείων  

9. Η δαπάνη του διαγωνισμού βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Ε.Ε. 
2019ΣΕ38000000  της ΣΑΕ 380.  

  

10. O διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και η 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα οκτώ (38) ημέρες από την ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  κατά τα 
διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.  

  

Τ Ο Π Ο Σ - Χ Ρ Ο Ν Ο Σ   Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ  
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  

ΠΥΛΗ ΤΟΥ  
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

30 - 05-2019  
30 -05-2019  
και ώρα 08:00΄  

01-07-2019         
ώρα 17:00  

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών : 05-07-2019, ημέρα Παρασκευή και  ώρα 10:00΄  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν 
του περιγραφόμενου στην παρούσα, θα θεωρούνται απαράδεκτες και δεν θα εξετάζονται.  

  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της Υ.Α. αριθμ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β΄/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».  

  

Η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών περιγράφεται αναλυτικά  στη Διακήρυξη.  

Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δέκα (10) 

μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (παρ. 4 

άρθρου 97 ν. 4412/2016).  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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11. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 

σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος 

της Ένωσης,  

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

 γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση  

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση  

      Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και   

     δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. και 

δύνανται να αποδείξουν ότι πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  

      Ο κάθε Διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος μιας και μόνο 

κοινοπραξίας / ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται όλες οι κοινοπραξίες στις οποίες μετέχει το κοινό 

μέλος.  

      Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Όμως, η Σύμπραξη ή η Κοινοπραξία 

που θα επιλεγεί υποχρεούται, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, να καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή 

συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύσταση σύμπραξης ή κοινοπραξίας.   

      Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 

της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε κάθε περίπτωση από τα νομιμοποιητικά έγγραφα 

συστάσεως θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τα μέλη των Συμπράξεων/Κοινοπραξιών ευθύνονται έκαστος 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως, αδιαίρετα και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της σύμβαση  

      Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας 

Διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων κι ότι αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα.  

      Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I μέχρι και VΙΙΙ, που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  :  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  :  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI  :  ΕΕΕΣ – ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  :  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  :  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ  : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ  : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ  : ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

  

12. Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής 
Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου, 1ος όροφος, 
γραφείο 101, τηλ. 210 650 8025), όλες  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.   

      Σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως  από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς πρόσθετες 

πληροφορίες, σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό, θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 60 και 
67 του ν. 4412/2016. Αιτήματα παροχής πρόσθετων πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο 
ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς. Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 

των ερωτημάτων θα πρέπει απαραιτήτως να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής πληροφοριών 
τα οποία υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Σημειώνεται ότι τόσο ο χρόνος 
υποβολής της προσφοράς, όσο και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται 
αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 
4412/2016 ( Α’ 147).  

  

13. Ο διαγωνισμός δύναται να ματαιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας στο σύνολό του μετά από ειδικά 
αιτιολογημένη απόφαση του αποφασίζοντος οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, και ύστερα από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 και ιδίως στο άρθρο 106.  

  

14. Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί στις 24-05-2019 με ηλεκτρονικά μέσα στην Υπηρεσία Επισήμων 

Εκδόσεων της Ε.Ε. (για το συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) και η 
Απόφαση της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.Υ.ΜΕ. (www.yme.gr) καθώς και στο 
διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (www.ggde.gr). Τα έγγραφα της σύμβασης είναι 
διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη 

http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  

  

 
  β. Στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ).  

   γ. Σε δύο (2) εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας. 

  

 Επίσης η διακήρυξη θα αποσταλεί στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, στα  Επαγγελματικά  

Επιμελητήρια Αθηνών και Πειραιώς και στα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Αθηνών και Πειραιώς. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

 

      Μ. ΜΑΚΡΗ 

http://www.yme.gr/
http://www.yme.gr/
http://www.yme.gr/
http://www.yme.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ                  

Η σχετική διακήρυξη με τα Παραρτήματά της    

       

 
 (Για ανάρτηση στις ιστοσελίδες του Υπουργείου και της Γ.Γ.Δ.Ε.)   

  

 
1. Γραφείο Υπουργού  

2. Γραφείο Υφυπουργού  

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  

4. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών 

          και Οδικής Ασφάλειας  

5. Γενικός  Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών 

6. Διεύθυνση Ανάπτυξης Μεταφορών 

7. Διεύθυνση Προμηθειών & Λειτ. Μέριμνας 

    

Β) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ακαδημίας 6, Τ.Κ: 106 71, Αθήνα 
τηλ:210 3387104 (-106)  
e-mail: keeuhcci@uhc.gr  

  

Γ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩN  

Πανεπιστημίου 44 , Τ.Κ. 106 79 - Αθήνα  

Tηλ: 210 3380200, Fax: 210 3380219  

  

Δ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ   

Αγ. Κωνσταντίνου 3 , Τ.Κ: 185 31- Πειραιάς  

Τηλ.: 210 4121503, Fax: 210 4122790  

  

E) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α)   

Ακαδημίας 7, T.K: 106 71, Αθήνα  

Τηλ: +30 210 3604815, Φαξ: +30 210 3616464, e-mail: info@acci.gr  

  

ΣΤ) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ε.Β.Ε.Π)  

Γεωργίου Κασιμάτη (τέως Λουδοβίκου) 1, Πλατεία Οδησσού, T.K: 185 31 Πειραιάς  

Τηλ: 210 4177241-5, Φαξ: 210 4178680  

Email: evep@pcci.gr  
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