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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ     

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Τµήµα I : Αναθέτουσα αρχή 
I.1) Επωνυµία, διευθύνσεις και σηµεία επαφής: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ,  ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 
«ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΗΣ» ΤΕΡΜΑ Κ. ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΗ ΓΡΕΒΕΝΑ, 51 100  
Σηµεία επαφής: α) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε. 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
Τηλέφωνο: +30 2462353203 , Fax : +30 2462353214 
 
Τµήµα II : Αντικείµενο της σύµβασης 
 
II.1.1) Τίτλος έργου :  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2016-2017 ΣΤΟ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

II.1.2) Είδος Σύµβασης, Εκτέλεση, Τόπος :  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

II.1.3)  Η προκήρυξη αφορά : ∆ηµόσια σύµβαση 
II.1.5)  Αντικείµενο του έργου.  
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισµού για την περίοδο 2016 - 2017 στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών αρµοδιότητος συντήρησης της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Γρεβενών της 
Περιφέρειας ∆υτικής 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 :   90620000-9 
 
II.1.7)  Σύµβαση καλυπτόµενη από τη συµφωνία για ∆ηµόσιες Συµβάσεις : Ναι 
II.1.8)  Κατανοµή σε τµήµατα: Όχι 
II.1.9)  Θα ληφθούν υπόψη  εναλλακτικές προσφορές: Όχι 
II.2.1)  Εκτιµώµενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 347.177,42 € (µε Φ.Π.Α 430.500,00 €) 
II.2.2)  ∆ικαίωµα προαίρεσης : Ναι  

Επισηµαίνεται, σύµφωνα µε την περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 25 του Π∆ 60/2007, η δυνατότητα 
της αναθέτουσας Αρχής να αναθέσει στον ανάδοχο της αρχικής σύµβασης µε διαπραγµάτευση, 
χωρίς δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης, παρόµοιες υπηρεσίες µε αυτές που δηµοπρατήθηκαν 
όταν παραστεί η ανάγκη λόγω πολύ έντονων καιρικών φαινοµένων. Το συνολικό ποσό όλων των 
συναπτόµενων συµβάσεων αρχικών και συµπληρωµατικών υπηρεσιών (µέχρι το 50% της αρχικής 
σύµβασης) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον αρχικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό. 

II.3)   ∆ιάρκεια  σύµβασης: 6 µήνες  
 
Τµήµα III : Νοµικές, οικονοµικές, χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές πληροφορίες 
III.1.1)  Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσού 6.945,00  ΕΥΡΩ.  

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 Σ∆Σ στο πλαίσιο του ΠΟΕ) καθώς και να έχουν το σχετικό νόµιµο δικαίωµα 
έκδοσης εγγυητικών επιστολών. 
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III.1.2)  Βασικοί όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής : Η παρούσα σύµβαση παροχής υπηρεσιών 

χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΕΠ 041. Ο ανάδοχος για την πληρωµή του θα συντάσσει 
πιστοποίηση εργασιών η οποία θα βασίζεται στις ώρες απασχόλησης των σύµφωνα µε τους 
εγκεκριµένους προϋπολογισµούς της υπηρεσίας. Η πιστοποίηση θα συνοδεύεται από σχετικά 
έγγραφα που αφορούν τις ώρες λειτουργίας των µηχανηµάτων. Η πιστοποίηση θα συνοδεύεται 
από τα σχετικά τιµολόγια. Η πληρωµή του οικονοµικού ανταλλάγµατος παροχής υπηρεσιών θα 
γίνεται σε ΕURO και οι πιστοποιήσεις υπόκεινται 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.    

 
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.∆ 
60/2007 . 

 
III.1.4)  Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύµβασης : Όχι 
 
III.2.1)  ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό σύµφωνα µε την διακήρυξη  έχουν: 
1.  Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
α.  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.  

β. Αλλοδαποί που προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συµφωνία ∆ηµοσίων 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. 

γ. Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα µε τα προσόντα των παραγράφων α ή β.. 
δ. Συνεταιρισµοί µε τα προσόντα των παραγράφων α ή β. 
ε. 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. 

 
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 στο σηµείο 5 της αναλυτικής 
προκήρυξης του διαγωνισµού, ότι πληροί τις προϋποθέσεις προσωπικής καταλληλότητας του σηµείου 6 
της αναλυτικής προκήρυξης του διαγωνισµού, προσκοµίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά της 
παραγράφου 1.2.1 του παραρτήµατος Ε της προκήρυξης. 
 
III.2.2)  Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα: ∆εν απαιτείται 
 
III.2.3) Τεχνική ικανότητα: 
Ειδικά και µόνο οι Επιχειρήσεις της παραπάνω παραγράφου ΙΙΙ.2.1 (β) οφείλουν να έχουν 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. 
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Τµήµα IV : ∆ιαδικασία 
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 : 4/2016 
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 26 Αυγούστου 2016 και ώρα 15:00. 
 

IV.3.4)  Προθεσµία παραλαβής των προσφορών:  
Ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22 Ιουλίου 2016 και ώρα 15:00 
µ.µ. 
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών: 05 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 15:00 µ.µ. 
 

IV.3.6)  Γλώσσα : Ελληνική 
 
IV.3.7)  Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 120 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 09 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.µ. 

(Ηλεκτρονικό Άνοιγµα Προσφορών)   
 
 
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, το Π.∆ 
60/2007, και το Π.∆ 118/07 

VI.4.1)  Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Περιφέρεια ∆υτικής 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 ∆ιοίκησης, υφίσταται η 
δυνατότητα άσκησης ενστάσεων κατά των µη εκτελεστών πράξεων όπως πρακτικά της επιτροπής 
διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π.∆ 118/2007. 
 

VI.4.3)  Πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή προσφυγών: Από τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού – Τµήµα Προµηθειών της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

VI.5)  Ηµεροµηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ : 19-07-2016 

Κοζάνη ,  19-07-2016 
    Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 
 
                  Καρυπίδης  Θεόδωρος 
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