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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Παπάγος, 30/09/2021  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                             Αρ. Πρωτ. 265258 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                             
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                                                                                                                                         

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως & Τσιγάντε                                                                                                      ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ  
                          Ταχ.  Κώδικας   : 101  91   -  Παπάγος                                          

Πληροφορίες : Αν. Μπαμπασίδη 
Τηλέφωνο : 210-6508540 
E-mail              : 

 
 

dplm@yme.gov.gr 
 

 Θέμα: «Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων, για τις μείζονες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης».  
 
 Σχετ.:  α. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 233999/02-09-2021 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών. 
             β. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 237773/28-09-2021 αίτημα της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών. 
 
Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί στη 
διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, ανά Τμήμα, για την επιλογή 
Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια λεωφορείων και των παρελκομένων τους, με σκοπό την Ανανέωση 
Στόλου Αστικών Λεωφορείων για τις μείζονες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης: 
 
 

Τίτλος Σύμβασης: 
Προμήθεια λεωφορείων και των παρελκομένων τους, με σκοπό την Ανανέωση Στόλου 
Αστικών Λεωφορείων για τις μείζονες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης 

Αναθέτουσα Αρχή:  
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / 
Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας / Τμήμα Διαγωνισμών και 
Συμβάσεων 

Περιγραφή φυσικού 
αντικειμένου 
σύμβασης: 

1. ΤΜΗΜΑ 1 
- Προμήθεια εκατό (100) απλών υβριδικών αστικών οχημάτων 12 μέτρων, κατηγορίας 
EURO VI, με δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση κατά είκοσι (20) οχήματα κατά το 
στάδιο της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. 
Χρονική διάρκεια: πεντακόσιες είκοσι (520) ημερολογιακές ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης (πεντακόσιες πενήντα (550) ημερολογιακές ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης). 
 
2. ΤΜΗΜΑ 2 
- Προμήθεια διακοσίων (200) απλών αστικών οχημάτων 12 μέτρων, συμπιεσμένου 
φυσικού αερίου (CNG) κατηγορίας EURO VI. 
Χρονική διάρκεια: πεντακόσιες ογδόντα (580) ημερολογιακές ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 
 
3. ΤΜΗΜΑ 3 
- Προμήθεια εκατόν (100) αρθρωτών αστικών οχημάτων 18 μέτρων, συμπιεσμένου 
φυσικού αερίου (CNG) κατηγορίας EURO VI. 
Χρονική διάρκεια: πεντακόσιες ογδόντα (580) ημερολογιακές ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 
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4. ΤΜΗΜΑ 4 
- Προμήθεια εκατόν (100) απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12 μέτρων ελάχιστης 
αυτονομίας 135 χλμ. 
- Προμήθεια παρελκόμενων, ήτοι ανεξάρτητων σταθερών φορτιστών αργής 
φόρτισης, 1 ανά όχημα ή 1 ανά δύο (2) οχήματα, ανάλογα με τις δυνατότητες 
φόρτισης των φορτιστών, δηλαδή σύνολο 50 έως 100. 
- Προμήθεια τριών (3) κινητών μονάδων (συστημάτων συσσωρευτή – ταχυφορτιστή) 
με κατάλληλη διαμόρφωση και εξοπλισμό για την φορητή εξυπηρέτηση ηλεκτρικών 
λεωφορείων σε περίπτωση ανάγκης φόρτισης επιτόπου. 
- Κατάρτιση Έκθεσης Εγκατάστασης των Φορτιστών Αργής Φόρτισης στα 
αμαξοστάσια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. 
Χρονική διάρκεια: πεντακόσιες είκοσι (520) ημερολογιακές ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 
 
5. ΤΜΗΜΑ 5 
- Προμήθεια διακοσίων (250) απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12 μέτρων 
ελάχιστης αυτονομίας 180 χλμ. 
- Προμήθεια παρελκόμενων, ήτοι ανεξάρτητων σταθερών φορτιστών αργής 
φόρτισης, 1 ανά όχημα ή 1 ανά δύο (2) οχήματα, ανάλογα με τις δυνατότητες 
φόρτισης των φορτιστών, δηλαδή σύνολο 125 έως 250. 
- Προμήθεια επτά (7) κινητών μονάδων (συστημάτων συσσωρευτή – ταχυφορτιστή) 
με κατάλληλη διαμόρφωση και εξοπλισμό για την φορητή εξυπηρέτηση ηλεκτρικών 
λεωφορείων σε περίπτωση ανάγκη φόρτισης επιτόπου. 
- Κατάρτιση Έκθεσης Εγκατάστασης των Φορτιστών Αργής Φόρτισης στα 
αμαξοστάσια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. 
Χρονική διάρκεια: πεντακόσιες ογδόντα (580) ημερολογιακές ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Κωδικοί CPV: 

CPV 34121100-2: Λεωφορείων δημόσιων συγκοινωνιών 
CPV 34121200-3: Αρθρωτά λεωφορεία 
CPV 34144910-0: Ηλεκτρικά λεωφορεία 
CPV 31158100: Φορτιστές 

Τόπος Παράδοσης: Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

Προϋπολογισμός 
Σύμβασης: 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος προαίρεσης, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 383.494.800,00€ (με 
Φ.Π.Α.).  
 
Αναλυτικότερα: 
ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια 100 απλών υβριδικών αστικών οχημάτων 12m, κατηγορίας 
EURO VI, με δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση κατά 20 οχήματα κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 
31.000.000 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (περιλαμβανόμενης συντήρησης ενός (1) έτους των 
οχημάτων) και με δικαίωμα προαίρεσης 6.200.000 € πλέον Φ.Π.Α. 
 
ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια 200 απλών αστικών λεωφορείων 12m συμπιεσμένου 
φυσικού αερίου (CNG) EURO VI», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 59.000.000 € πλέον 
Φ.Π.Α. 24% (περιλαμβανόμενης συντήρησης ενός (1) έτους των οχημάτων). 
 
ΤΜΗΜΑ 3: «Προμήθεια 100 αρθρωτών αστικών οχημάτων 18m, συμπιεσμένου 
φυσικού αερίου (CNG) κατηγορίας EURO VI», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 
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43.000.000 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (περιλαμβανόμενης συντήρησης ενός (1) έτους των 
οχημάτων). 
 
ΤΜΗΜΑ 4: «Προμήθεια 100 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης 
αυτονομίας 135 χλμ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 45.375.000 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. 
Συγκεκριμένα: 
45.000.000 € πλέον Φ.Π.Α. 24% για τα 100 οχήματα, περιλαμβανομένων των 
φορτιστών αργής φόρτισης και συντήρησης ενός (1) έτους των οχημάτων, συν 
375.000 € πλέον Φ.Π.Α. 24% για τρεις (3) διατάξεις συσσωρευτή-ταχυφορτιστή για 
φορητή εξυπηρέτηση των οχημάτων. 
 
ΤΜΗΜΑ 5: «Προμήθεια 250 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12m ελάχιστης 
αυτονομίας 180 χλμ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 124.695.000 πλέον Φ.Π.Α. 24%. 
Συγκεκριμένα: 
123.750.000 € πλέον Φ.Π.Α. 24% για τα 250 οχήματα, περιλαμβανομένων των 
φορτιστών αργής φόρτισης και συντήρησης ενός (1) έτους των οχημάτων, συν 
945.000 € πλέον Φ.Π.Α. 24% για επτά (7) διατάξεις συσσωρευτή-ταχυφορτιστή για 
φορητή εξυπηρέτηση των οχημάτων. 

Χρηματοδότηση 
Σύμβασης: 

Πιστώσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) και ειδικότερα τα κάτωθι 
ενάριθμα (Ε.Ε.): 
Α) 2021ΤΑ77100011 
Β) 2019ΣΕ38000000 
Γ) 2021ΣΕ38000000 

Κρατήσεις  
(επί της συμβατικής 
αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α.):  

α)*0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με 
το άρθρο 375 του v. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε. 
β)*0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Ε.Π.), σύμφωνα 
με το άρθρο 350 του v. 4412/2016. 
* Οι ως άνω κρατήσεις (α) και (β) υπόκεινται περαιτέρω σε παρακράτηση 
χαρτοσήμου 3% σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και 
επιπλέον σε εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20%, σύμφωνα με το 
ν. 4169/1961. 

γ) 0,02% υπέρ Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016, υπό την 
προϋπόθεση έκδοσης της προβλεπόμενης Κ.Υ.Α. 

δ) Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας. 

Φ.Π.Α.: 
24 %  
Σε περίπτωση αναπροσαρμογής του Φ.Π.Α. θα γίνεται ανάλογη αναπροσαρμογή της 
αμοιβής του Αναδόχου 

Είδος Διαδικασίας: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 

Κριτήριο Ανάθεσης: 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τη βέλτιστη σχέση 
ποιότητας – τιμής, ανά Τμήμα. 

ΚΑΝΟΝΕΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής  
www.yme.gr  και  www.ggde.gr  και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων       (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr                                                                                   

http://www.yme.gr/
http://www.ggde.gr/
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                                                                                                          
1. Γραφείο Υπουργού Y.ME.  
2. Γραφεία κκ. Υφυπουργών 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών  
4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 
5. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
6. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών 
7. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης  
8. Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 
9. Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών 
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