
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Καρπενήσι, 19/09/2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 211917/3655 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
  Ταχ. Δ/νση : Γ. Καραϊσκάκη 1 

Ταχ. Κώδικας : 36100 Καρπενήσι 
Πληροφορίες : Ουρανία Γιαννιώτη 
Τηλέφωνο : 2237350713 
Διεύθ. Ηλ. Ταχ. : o.giannioti@pste.gov.gr 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Διακήρυξης  Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία (κάτω των ορίων) μέσω ΕΣΗΔΗΣ  
για την σύναψη σύμβασης:  «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση 
κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2023 
στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου»  

 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας προκηρύσσει 
ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την :  «Μίσθωση μηχανημάτων 
έργου για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες 
χειμερινής περιόδου 2023 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου» 
προϋπολογισμού 183.024,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 147.600,00€,  ΦΠΑ : 35.424,00€)»  
(90611000-3:Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού,90620000-9:Υπηρεσίες εκχιονισμού, 90630000-
2:Υπηρεσίες καθαρισμού από τον πάγο). 
Δικαίωμα συμμετοχής   
1.  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.  
2.  Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  
συμπράξεων,  δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς.   
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   
Κριτήρια Ανάθεσης    
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής. (χαμηλότερη τιμή/ώρα/μηχάνημα) 
 Εγγύηση συμμετοχής  
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής ποσοστού δυο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός 
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Φ.Π.Α. (εκτιμώμενη αξία γραμμής/μηχάνημα, ξεχωριστή εγγυητική επιστολή για 
έκαστη γραμμή) 
 Χρόνος, τόπος, γλώσσα και Νόμισμα υποβολής προσφορών   
α)  Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  τη  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με καταληκτική ημερομηνία 
παραλαβής προσφορών την  Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59:59.  
β) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.  
γ) Νόμισμα: Ευρώ (€).  
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο: 19/09/2022 
Ημερομηνία  ηλεκτρονικής  Αποσφράγισης  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» : 
Παρασκευή 07 Οκτωβρίου 2022   και ώρα 10:30 π.μ. 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.pste.gov.gr  
Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα για έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών.Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω 
προβλεπόμενο απορρίπτεται. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .  
Διάρκεια Σύμβασης  
Η διάρκεια της σύμβασης/ των συμβάσεων ορίζεται μέχρι την συμπλήρωση των 
ωρών λειτουργίας ανά μηχάνημα.  
Χρηματοδότηση  
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας.Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον ενάριθμο 2014ΕΠ56600015 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.  
Προδικαστική Προσφυγή  
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή  
ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  κατά  της  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
του. Η διαδικασία, οι προθεσμίες άσκησης της προδικαστικής προσφυγής γίνονται 
σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στα άρθρα 361, 362, 363, 364, 365, 366 και 367 του 
Ν.4412/2016.   
Δημοσιότητα   
Το  πλήρες  κείμενο  της  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).   
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. 
Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, 
στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr.  
Η  Διακήρυξη  και  η  παρούσα  περίληψη  θα  καταχωρηθούν  στο  διαδίκτυο,  στην  
ιστοσελίδα  της αναθέτουσας  αρχής,  στη  διεύθυνση  (URL)  :  www.pste.gov.gr,  στην  
διαδρομή  :  Θέλω  να  ►  Δώ Προκηρύξεις.   

 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας  
  
  

  
  

 Φάνης Χ. Σπανός 
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