
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  

 

    

    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2) To Π.Δ.148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 

Α’ 241) όπως έχει τροποποιηθεί – επικαιροποιηθεί  και ισχύει σήμερα 

3) Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 

2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 32  ΄΄Προσφυγή 

στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

(άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) και του άρθρου 269 ΄΄Χρήση της 

διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 

50 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)΄΄ 

4) Το γεγονός ότι ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με 

Αρ.Πρωτ.220501/3595/28-09-2022 για την  μίσθωση μηχανημάτων για 

αποχιονισμό στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.Φωκίδας, συνολικού 

προϋπολογισμού, 90.000,00 € με Φ.Π.Α., απέβη άγονος. 

5)  Την υπ’αριθ.1636/47/29-11-2022(ΑΔΑ: 66ΥΧ7ΛΗ-Π3Ε) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια διαπραγμάτευσης για τον ανοικτό διαγωνισμό με 

τίτλο ΄΄Μίσθωση μηχανημάτων για αποχιονισμό στο οδικό δίκτυο της 

Π.Ε.Φωκίδας΄΄, συνολικού προϋπολογισμού, 90.000,00 € με Φ.Π.Α..  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Παρασκευή 02-12-2022  
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη  06-12-2022 και ώρα 10:30 
π.μ. 
Προϋπολογισμός: 90.000,00   ευρώ με Φ.Π.Α. -CPV: 90620000-9. 
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α/α Είδος Εργασίας 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
Μονάδας 
(Ευρώ) 

  Δαπάνη   

Ώρες λειτουργίας / 
Ποσότητα 

Μερική Ολική 

1 
Μίσθωση ισοπεδωτή γαιών 
(grader) 

ώρες 70,00 50,00 3.500,00 

  

2 
Μίσθωση ισοπεδωτή γαιών 
(grader) 

ώρες 70,00 50,00 3.500,00 

3 

Μίσθωση εκχιονιστικού οχήματος 
με φρέζα και ιπποδύναμη άνω των 
300HP 

ώρες 130,00 151,00 19.630,00 

4 

Εκχιονιστικό όχημα με λεπίδα 
μέχρι 150HP και αλατιέρα 
τουλάχιστον 2μ3 

ώρες 70,00  151,00 10.570,00 

6 

Εκχιονιστικό όχημα με λεπίδα από 
150HP μέχρι 250ΗP και αλατιέρα 
τουλάχιστον 2μ3 

ώρες 80,00  50,00 4.000,00 

5 

Εκχιονιστικό όχημα με λεπίδα από 
150HP μέχρι 250ΗP και αλατιέρα 
τουλάχιστον 4μ3 

ώρες 90,00  151,00 13.590,00 

7 
Φορτωτής ελαστιχοφόρος από 
101ΗP έως 180ΗΡ 

ώρες 80,00  50,00 4.000,00 

8 
Φορτωτής ελαστιχοφόρος από 
181ΗΡ και άνω 

ώρες 90,00 50,00 4.500,00 

9 
Μηχανικός ελαστιχοφόρος 
εκσκαφέας-φορτωτής έως 120HP 

ώρες 60,00 50,00 3.000,00 

10 
Μηχανικός εκσκαφέας τύπου 
BOBCAT 

ώρες 30,00 151,00 4.530,00 

11 
Γερανοφόρο όχημα ανυψωτικής 
ικανότητας 20tn 

ώρες 80,00  22,00 1.760,00 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 72.580,00 





ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 0,65 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 72.580,65 

Φ.Π.Α.                       24% 17.419,35 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

   Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 

220501/3595/28-09-2022 διακήρυξη για την μίσθωση μηχανημάτων για αποχιονισμό στο οδικό δίκτυο 

της Π.Ε.Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού, 90.000,00  € με Φ.Π.Α. 

   Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω διακήρυξης. 

   Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μίσθωση μηχανημάτων/οχημάτων για την εφαρμογή του 

προγράμματος αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται εργασίες 

αποχιονισμού, καθαρισμού από πάγο με αλατοδιανομή, απεγκλωβισμού οχημάτων και οποιεσδήποτε 

άλλες εργασίες κριθούν απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα 

προκύψουν στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο από τις χιονοπτώσεις. Η εκτέλεση της σύμβασης 

θα γίνει σύμφωνα με το Σχέδιο Αποχιονισμού, τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τους 

όρους που αναφέρονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη. 

Προσφορές υποβάλλονται για όλες τις εργασίες, επί ποινή απαραδέκτου 

     Κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι προσφέροντες οφείλουν 

μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό ποσού 

1.451,61 €,  συνολικής διάρκειας 395 ημερών.  

   Δεν γίνονται δεκτές - με ποινή αποκλεισμού - εναλλακτικές προσφορές.  

   Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για 
χρονικό διάστημα 365 ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών. 

   Ο προμηθευτής  στον οποίον θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής 
της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ της Π.Ε. Φωκίδας.   

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την διαπραγμάτευση στην ταχυδρομική 
διεύθυνση: Γιδογιάννου 37- Άμφισσα, Τ.Κ.: 33100, τηλέφωνο: 22265350636,e-mail: 
k.kavvouras@pste.gov.gr, Αρμόδιος υπάλληλος: Κων/νος Κάββουρας, τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

   Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν σφραγισμένο φάκελο στη Γραμματεία της Π.Ε. 

Φωκίδας(ισόγειο-κ. Ψιλογιάννης Αθανάσιος) μέχρι την Τρίτη 06/12/2022 και ώρα 10:30 π.μ. και  ο 

οποίος θα περιέχει: 

1) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη « Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

2) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

3) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

 

Η αποσφράγιση θα γίνει από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών στις 06/12/2022 και ώρα 

10:40 π.μ. 

 

                                                                                                   Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

 

                                                                                                              ΦΑΝΗΣ Χ.ΣΠΑΝΟΣ        
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