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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 566/2022 

 

α. Αναθέτουσα Αρχή:            ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, κτίριο «Κ. Καραθεοδωρή» 
 Σημείο Επαφής:                  Τμήμα Προμηθειών, 3ος όροφος κτιρίου «Κ. Καραθεοδωρή» 
 Τηλέφωνο:      0030 2310 996871 
  URL:       http://www.auth.gr 

β. Αριθμός Διακήρυξης: 566/2022 
γ. Είδος σύμβασης:  Σύμβαση προμηθειών 
δ. Είδος διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός  κάτω των ορίων, ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  
ε. Τίτλος διαγωνισμού: «Δράσεις προώθησης βιώσιμης κινητικότητας» 
    Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων, 

ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμού φόρτισης για την κάλυψη των αναγκών του Α.Π.Θ. 
     Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων ως εξής: 
ΤΜΗΜΑTA  1, 2: (CPV) 34144900-7 Ηλεκτρικά οχήματα   
ΤΜΗΜΑ 3: (CPV) 34422000-7 Μοτοποδήλατα με επικουρικό κινητήρα   
ΤΜΗΜΑ 4: (CPV) 31681500-8 Συσκευές φόρτισης    
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

     ΤΜΗΜΑ 1: Ηλεκτρικό αυτοκίνητο πέντε θέσεων 
     ΤΜΗΜΑ 2: Ηλεκτρικό αυτοκίνητο δύο θέσεων 
     ΤΜΗΜΑ 3: Ηλεκτρικά ποδήλατα 
     TMHMA 4: Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 
στ. Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για το Τμήμα 1, έξι (6) μήνες για το Τμήμα 2 και τέσσερις (4) 
μήνες για τα Τμήματα 3 και 4, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα I της Διακήρυξης. 

ζ. Οι υποψήφιοι μπορούν να εκτυπώνουν το τεύχος της διακήρυξης από την Ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου ή να το προμηθεύονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση admin-tp@auth.gr.  

η. Προϋπολογισμός: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης και για τα τέσσερα (4) Τμήματα του 
Διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 56.451,61€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη 
αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 70.000,00€  ΦΠΑ 24%) και αναλύεται ανά τμήμα ως εξής: 

mailto:admin-tp@auth.gr
ΑΔΑ: 659Η46Ψ8ΧΒ-904
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Τμήμα Εξοπλισμός Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός 

χωρίς ΦΠΑ 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός 

με ΦΠΑ 

1 Ηλεκτρικό αυτοκίνητο 
πέντε θέσεων 

1 33.790,32€ 33.790,32€ 41.900,00€ 

2 Ηλεκτρικό αυτοκίνητο δύο 
θέσεων 

1 12.903,22€ 12.903,22 € 16.000,00 € 

3 Ηλεκτρικά ποδήλατα 10 903,23€ 9.032,26€ 11.200,00 € 

4 Σταθμός φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων 

1 725,81€ 725,81€ 900,00€ 

 ΣΥΝΟΛΑ 56.451,61€ 70.000,00€ 

 

θ. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 16-1-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23.59:59.  
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 

ι. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν 
ηλεκτρονικά την 20-1-2023,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 π.μ. 

ια. Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Ισχύουν όσα ορίζονται στο Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.  
ιβ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής: Η αποδοχή των διαγωνιζομένων στον παρόντα διαγωνισμό θα γίνει, 

εφόσον και μόνο ικανοποιούνται αθροιστικά τα κριτήρια αποδοχής των παραγράφων 2.2.5 και 2.2.6 
της διακήρυξης αριθμ. 566/2022  

ιγ. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να  ισχύει τουλάχιστον για τριάντα 
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης, του Ε.Ο.Χ. και στα κράτη που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα 
το δικαίωμα αυτό. Η εγγυητική επιστολή της  Αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

ιδ. Τεχνικές προδιαγραφές: Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του συμβατικού αντικειμένου  
αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. 

ιε. Χρονική ισχύς προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 8 μήνες 
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο 
ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

ιστ. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές που 
υποβάλλονται για μέρος της προμήθειας δεν γίνονται δεκτές.  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 659Η46Ψ8ΧΒ-904
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ιζ. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής:  
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κωδικός 
ΣΑ: Ε2751.  
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. ενάριθ. 
έργου: 2020ΣΕ27510059). 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στα υποέργα α/α: 3 «Δράσεις προώθησης βιώσιμης κινητικότητας» της Πράξης: 
«Α.Π.Θ: Ενεργειακή αναβάθμιση νέου κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής – Δράσεις προώθησης βιώσιμης 
κινητικότητας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 10, με βάση την απόφαση ένταξης με αριθμ. 
πρωτ.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4683/1-6-2020 (ορθή επανάληψη: 11-6-2020) (ΑΔΑ: 6Ι5Δ46ΜΤΛΡ-ΝΥΕ) της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη" ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5056309, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έχει λάβει κωδικό 
MIS 5056309.  
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Άξονας Προτεραιότητας 10 – Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) με ποσοστό 80% και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 
την πληρωμή. 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης αριθμ. 566/2022. 

 
 

Θεσσαλονίκη, 16-12-2022 
 

                Ο Πρύτανης  
 
 
 
 

                                                                              Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
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