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 Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού  διαγωνισμού με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού 

των Κρατικών αερολιμένων Βορείου Ελλάδος (Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης και 

Καστοριάς) για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2022 και για τη χειμερινή περίοδο έτους 2023 

(Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Δεκέμβριο). 

Παρακαλούμε να την γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόμενα μέλη σας. 
 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:                                             

-Μία (1) περίληψη Διακήρυξης                           

               

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:    

-Δ11/Ε                                                     
 

 
 

Με εντολή Διοικητού 

Η  Προϊσταμένη  Δ/νσης 

Οικονομικού-Εφοδιασμού 

καα 

 

Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών 

αποχιονισμού των Κρατικών αερολιμένων Βορείου Ελλάδος (Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης και Καστοριάς) για το μήνα 

Δεκέμβριο έτους 2022 και για τη χειμερινή περίοδο έτους 2023 (Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Δεκέμβριο). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά τις προσφορές τους. 

Η παρούσα  προκήρυξη αφορά το συστημικό διαγωνισμό με α/α 174332                        CPV : 90620000-9 (Υπηρεσίες Εκχιονισμού) 

Προϋπολογισμός : € 298.840,00 (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%). 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα Ευρώ (€ 

298.840,00), συμπεριλαμβανομένου νομίμων κρατήσεων και  ΦΠΑ 24%, για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2022 και για τη χειμερινή 

περίοδο έτους 2023 (Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Δεκέμβριο). 

Η ισχύς των προσφορών ορίζεται σε 365 ημέρες. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 

Προσφορές γίνονται δεκτές είτε για το σύνολο των Αερολιμένων, είτε για μεμονωμένους Αερολιμένες και θα αφορούν το σύνολο των 

μηνών. 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 21/10/2022  και ώρα 15:00. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :14/11/2022  και ώρα 15:00. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:  18/11/2022 και ώρα 10:00 

Τόπος παράδοσης:  Οι αναφερόμενοι Αερολιμένες: Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Κοζάνη και Καστοριά. 

Χρόνος παράδοσης: Αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης και σε μηνιαία βάση ανά Αερολιμένα. 

Χρόνος παραλαβής : Σε μηνιαία βάση ανά Αερολιμένα. 

Γλώσσα : Ελληνική 

Εγγυήσεις : Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσο με το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ,ήτοι: 

€  4.820,00  ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ  ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ 

€    1.205,00  ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ  ΤΟΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

€    1.205,00  ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ  ΤΟΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

€    1.205,00  ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ  ΤΟΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 
€    1.205,00  ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ  ΤΟΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Με την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσο με το 4% του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ και 

ισχύος δύο (2) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης. 

Χρηματοδότηση:  Ανάληψη Υποχρέωσης Έτους 2022 και  Ανάληψη Πολυετούς Υποχρέωσης Έτους 2023, ΑΛΕ: 2440301001 

Δικαίωμα συμμετοχής : 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 25 του Ν. 4412/16, 

λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 19 του ιδίου νόμου. 

Τρόπος Πληρωμής : Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής : 

α)  Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας. 

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης η οποία 

θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού του υπολοίπου  και την καταβολή του 

υπολοίπου  μετά την οριστική παραλαβή των των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% για εργασίες επί 

του καθαρού ποσού (Ν. 2198/94, άρθρο 24, ΦΕΚ 43/Α/  22-03-1994). 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων ΥΠΑ, επ’ ονόματί του, 

βάσει των κάτωθι δικαιολογητικών : 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής β) Τιμολόγιο του αναδόχου, γ)Βεβαίωση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, όπως 

ισχύουν κατά την ημέρα της παράδοσης, δ) τον αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το αντίτιμο της 

πληρωμής, πιστοποιούμενος είτε με φωτοτυπία του βιβλιαρίου είτε με έγγραφο της Τράπεζας, ε) κάθε άλλο φορολογικό στοιχείο το 

οποίο προβλέπεται και ισχύει κατά την ημέρα της παράδοσης του τιμολογίου.  

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ) στις διευθύνσεις www.ypa.gr ή 

www.hcaa.gr, στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» όπου δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις που αφορούν τη Διακήρυξη 

μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (στο 

πεδίο «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί»), ενώ δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας http://diavgeia.gov.gr  

(ΑΔΑ:ΨΠΞΑ465ΧΘΞ-1Λ0) και του ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:22PROC011456241).     

Ημερομηνία  αποστολής στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης :12/10/2022                    

Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών, καθημερινά και ώρα 09.00-14.00, τηλ. 210 

8916263 (Δ. Οικονόμου).                                                                                                                                                     

                                                                                                                                     H   Προϊσταμένη   

   Δ/νσης Οικονομικού & Εφοδιασμού 

                                καα 
            

                                                                                                                           Ν.ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
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