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Τμήμα I : Αναθέτουσα αρχή 
I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,  ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ , ΚΟΖΑΝΗ , 50 100  

Σημεία επαφής: α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) -  Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ-Λ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 

Τηλέφωνο: +30 2461052 678 , Fax : +30 2461052685 
 
Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης 
 
II.1.1) Τίτλος έργου :  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ Π.Δ.Μ 
II.1.2) Έργα. Εκτέλεση. Τόπος :  ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΆΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
II.1.3)  Η προκήρυξη αφορά : Δημόσια σύμβαση 
II.1.5)  Αντικείμενο του έργου.  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού για την περίοδο 2016 – 2017  στο εθνικό οδικό 
δίκτυο αρμοδιότητος συντήρησης της Δ.Τ.Ε (έδρας) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας .Το πρόγραμμα αποχιονισμού 

περιλαμβάνει εργασίες αποχιονισμού, αλατοδιανομής, ελκυσμού εγκλωβισμένων οχημάτων και άλλες που 
κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στo παραπάνω 
οδικό τμήμα από τις χιονοπτώσεις, κατόπιν εντολή της Υπηρεσίας.. 
II.1.6)  Κοινό λεξιλόγιο (CPV) : 
Κύριο αντικείμενο :   90620000 
 
II.1.7)  Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για Δημόσιες Συμβάσεις : Ναι 

II.1.8)  Κατανομή σε τμήματα: Ναι 
II.1.9)  Θα ληφθούν υπόψη  εναλλακτικές προσφορές: Όχι 
II.2.1)  Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 967.450,00€ (με Φ.Π.Α 1.199.638,00€) 
II.2.2)  Δικαίωμα προαίρεσης : Ναι  

II.3)   Διάρκεια  σύμβασης : 5 μήνες  

 

Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 
III.1.1)  Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 19.349,00 ΕΥΡΩ σε 

περίπτωση που δοθεί προσφορά για όλα τα τμήματα. Οι εγγυητικές επιστολές που απαιτούνται ανά 
τμήμα σύμβασης σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για επιμέρους τμήματα είναι οι ακόλουθες : A/A 
Τμήματα Ποσό Εγγύησης 1 ΤΜΗΜΑ Ι : Κοζάνη 4.844,00 € 2 ΤΜΗΜΑ ΙΙ : Πτολεμαΐδα 1.428,00 € 3 
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ : Φλώρινα- Ανταρτικό 5.180,00 € 4 ΤΜΗΜΑ ΙV : Κορομηλιά 2.168,00 € 5 ΤΜΗΜΑ V : 
Πεντάλοφος- Τσοτύλι 2.710,00 € 6 ΤΜΗΜΑ VΙ : Σέρβια 1.592,00 € 7 ΤΜΗΜΑ VΙΙ: Γρεβενά 1.427,00 € 
Οι εγγυητικές επιστολές δεν θα γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των επτά (7) μηνών 
από την επόμενη της ημερομηνία δημοπράτησης. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών χωρίς το Φ.Π.Α. Τα χρηματοπιστωτικά ή άλλα ιδρύματα που επιτρέπεται να εκδίδουν τις 
σχετικές εγγυητικές επιστολές (π.χ συμμετοχής και καλής εκτέλεσης) πρέπει να προέρχονται και να 
λειτουργούν νομίμως σε οποιαδήποτε χώρα προέλευσης των υποψηφίων (π.χ Ελλάδα, ΕΕ, ΕΟΧ, τρίτα 
κράτη που έχουν κυρώσει τη ΣΔΣ στο πλαίσιο του ΠΟΕ) καθώς και να έχουν το σχετικό νόμιμο 
δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών. 

III.1.2)  Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής : Οι πληρωμές θα γίνουν τμηματικά . Η πρώτη 
πληρωμή θα γίνει μετά τη λήξη του 1ου διμήνου από την υπογραφή της σύμβασης, η δεύτερη πληρωμή 
μετά τη λήξη του 2ου διμήνου από την υπογραφή της σύμβασης και η τρίτη πληρωμή μετά την 
ολοκλήρωση της σύμβασης. Μετά την λήξη του 1ου , του 2ου διμήνου καθώς και τη λήξη της σύμβασης 
ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό - πιστοποίηση για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που παρείχε τις 
σχετικές υπηρεσίες. Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται τα οφειλόμενα ποσά από τις υπηρεσίες που 



έχουν παρασχεθεί . Ο λογαριασμός μετά τον έλεγχο εγκρίνεται από την διευθύνουσα υπηρεσία και έτσι 
εγκεκριμένος αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου. Το έργο χρηματοδοτείται από 
Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 541 και υπόκειται στις κρατήσεις που 
προβλέπονται για παροχή υπηρεσιών, οι οποίες ανέρχονται σε οκτώ τοις εκατό (8%) του καθαρού 
ποσού της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
Ν.2198/1994. Ακόμη επιβάλλεται κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής 
προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ ΕΑΑΔηΣυ 
του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-09-2011) όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4146/2013 άρθρο 61 (ΦΕΚ 
90/18-04-2013). 

III.1.3) Νομική μορφή ομίλου οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:  
Σε περίπτωση ένωσης που η προσφορά υπογράφεται από κοινό εκπρόσωπο υποβάλλεται 
συμβολαιογραφική πράξη ορισμού του εκπροσώπου της ένωσης. Σε περίπτωση που η σύμβαση 
ανατεθεί σε όμιλο οικονομικών φορών ( δηλαδή ένωση παρόχων υπηρεσιών) αυτός πρέπει να συστήσει 
κοινοπραξία με συμβολαιογραφικό έγγραφο, όπου θα ορίζονται και τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε 
μέλους σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.2 του Π.Δ 60/2007. 

 
III.1.4)  Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης : Όχι 
 
III.2.1)  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης  έχουν: 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
1. Έλληνες πάροχοι υπηρεσιών που ασκούν δραστηριότητα εκχιονισμού σύμφωνα με το πιστοποιητικό 

εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό ή άλλο (π.χ. Βιοτεχνικό) Επιμελητήριο Ελλάδας είτε σε άλλο 
αντίστοιχο επαγγελματικό μητρώο. 

2.  Αλλοδαποί που προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε κατηγορίες παροχής υπηρεσιών αντίστοιχες με εκείνες της 
ανωτέρω παραγράφου α. Για τους αλλοδαπούς παρόχους υπηρεσιών που προέρχονται από χώρες – μέλη 
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή χώρες που δεν τηρούν μητρώα των προηγουμένων παραγράφων ή κράτη που 
έχουν κυρώσει τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Π.Ο.Ε., οι οποίοι διαθέτουν αποδεδειγμένα 
εμπειρία παροχής υπηρεσιών εκχιονισμού. Η συγκεκριμένη εμπειρία μπορεί να αποδειχθεί με την υποβολή 
καταλόγου υπηρεσιών που παρείχαν την τελευταία πενταετία συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής 
εκτέλεσης τους, από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν παράσχει παρόμοιες υπηρεσίες σχετικές με 
τη δημοπρατούμενη. 

3.  Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα με τα προσόντα των παραγράφων 1 ή 2. 
4 Συνεταιρισμοί με τα προσόντα των παραγράφων 1 ή 2. 
5. Ενώσεις παρόχων υπηρεσιών της παραπάνω περίπτωσης (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά (εφόσον η 

ένωση γίνει ανάδοχος της υπηρεσίας υποχρεούται να περιληφθεί με τη νομική μορφή της κοινοπραξίας). 
Μπορεί να υποβληθεί προσφορά με τη μορφή της ένωσης με προσκόμιση ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ 
των μελών νομίμως συντεταγμένο.. 

Υπάρχει η δυνατότητα οι υποψήφιοι να συμμετάσχουν σε περισσότερα από ένα πιθανά σχήματα που θα 
υποβάλλουν προσφορά.  
Σε περίπτωση προσφοράς ενδιαφερόμενου για  περισσότερα του ενός τμήματα, αυτή πρέπει να προβλέπει 
μηχανήματα διαφορετικά σε κάθε τμήμα επί ποινή αποκλεισμού, όπως αυτά περιγράφονται και προβλέπονται 
στον Πίνακα τμημάτων και μηχανημάτων 
 
Η προσωπική κατάσταση των παραπάνω εργοληπτικών επιχειρήσεων πρέπει να είναι σύμφωνη με τα 
οριζόμενα στα άρθρα 45-52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 
 

Ειδικότερα κάθε ενδιαφερόμενος που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης οφείλει να 
αποδείξει ότι δικαιούται να συμμετέχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής, 
προσκομίζοντας σε πρωτότυπο ή σε αντίγραφο τα αναγραφόμενα σ’ αυτή δικαιολογητικά. 
 
III.2.2)  Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: Δεν απαιτείται 
III.2.3) Τεχνική ικανότητα: 
Ειδικά και μόνο οι αλλοδαπές επιχειρήσεις του σημείου ΙΙΙ.2.1 περίπτωση 2. 

 
 
Τμήμα IV : Διαδικασία 
IV.1)  Είδος διαδικασίας:  Ανοικτή 
IV.2.1)  Κριτήρια ανάθεσης : Χαμηλότερη τιμή 
IV.2.2)  Χρήση ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού : Όχι 
IV.3.1)  Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:  

Αριθμός Προκήρυξης  ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ 1/2016 
IV.3.2)  Προηγούμενη δημοσίευση στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα: Όχι 



 
IV.3.3)  Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα : 

έως 24 Αυγούστου 2016 και ώρα 10:00..  
 

IV.3.4)  Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 30 Αυγούστου 2016 και 
ώρα 10:00 π.μ. (Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ) 

IV.3.6)  Γλώσσα : Ελληνική 
IV.3.7)  Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 180 ημέρες  από την προθεσμία 

που αναγράφεται για την παραλαβή των προσφορών στην παραγρ. VΙ.3.4. 
 

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: Ημερομηνία 5 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα  10:00 π.μ Το 

άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικά μέσα 

 

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες 
 
VI.1)  Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι 
VI.3)  Συμπληρωματικές πληροφορίες: 

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η εκτέλεση της σύμβασης θα είναι σύμφωνα με την οδηγία 
2004/18/ΕΚ , το Π.Δ 60/2007, και το Π.Δ 118/07 

VI.4.1)  Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
 
VI.4.2)  Υποβολή προσφυγών:  Σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε με 

οποιοδήποτε τρόπο γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης . Επιπλέον, παράλληλα με την 
άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων της Διοίκησης, υφίσταται η δυνατότητα 
άσκησης ενστάσεων κατά των μη εκτελεστών πράξεων όπως πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ 118/2007. 
 

VI.4.3)  Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: Από τη Διεύθυνση Οικονομικού/ ΠΔΜ 

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ : 11-07-2016 

Κοζάνη ,  07-07-2016 
    Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 
 
                       Καρυπίδης Θεόδωρος 
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