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                                                                                                                              Παπάγος,  14-03-2022 
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αριθμ. πρωτ. 75796 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  Α.Δ.Α.Μ.: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                        Α.Δ.Α.: 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
  
Ταχ. Δ/νση: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε 
Τ. Κ.: 101 91 - Παπάγος  
Πληροφορίες: Γ. Τασιολάμπρος, Α. Κουτσονίκας 
Τηλέφωνο: 2106508025 
Ε-mail: dplm@yme.gov.gr  

 

ΘΕΜΑ: Μετάθεση της  καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας 
αποσφράγισης των προσφορών της υπ’ αριθμ. 06/2021 Διακήρυξης (Α.Δ.Α.Μ.: 
21PROC009332531, Α.Δ.Α.: Ω80Α465ΧΘΞ-ΨΡΨ).  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

                                                     Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

 Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του 
κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV. 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 (A’ 
36/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37.  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 αυτού. 

 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».  
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 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

 του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις». 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 (Α’ 150).   

 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.  

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και 
λοιπές διατάξεις». 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 
66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 
σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε 
με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’  167) για τον καθορισμό: α) των μη 
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς». 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  

 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

 του ν. 3861/2010 (Α΄  112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».  

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».  

 του π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία».  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.».  

 του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». 

 του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

 της υπ’ αριθμ. 68261/16-03-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 204) απόφασης «Διορισμός μετακλητού Γενικού 
Γραμματέα Μεταφορών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» 

 της υπ’ αριθμ.  1191/14-03-2017 (Β΄ 969) κοινής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της 
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/16 (Α΄ 147)». 
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 της υπ’ αριθμ. 76928/13-07-2021 (B’ 3075) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων - Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)». 

 της υπ’ αριθμ. 64233/08-06-2021 (Β΄ 2453) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  -  Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 της υπ’ αριθμ. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων -  Εθνικής Άμυνας – Εσωτερικών - Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Υποδομών και Μεταφορών «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων 
δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44). 

 της υπ’ αριθμ. 63446/2021 (B’ 2338) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Επικρατείας «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο 
πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 της υπ’ αριθμ. οικ. 14900/21 (Β’ 466) κ.υ.α.: «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις» (Α.Δ.Α: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92). 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας». 

 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ. 
του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020 και Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις».  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119. 

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις». 

 της υπ’  αριθμ. ΔΝΣα/οικ.13174/ΦΝ459/24-02-2020 (Β’ 692) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών  «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα 
Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»   

 

2. Το υπ’ αριθμ. 65666/12-03-2021 αίτημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
(www.promitheus.gov.gr) της πρόσκλησης για τη διενέργεια ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης με τίτλο: 
«Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων, για τις μείζονες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης», 
για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης  (ΚΩΔΙΚΟΣ: 
21DIAB000015954). 

3. Το υπ’ αριθμ. 82693/31-03-2021 αίτημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας αποστολής σχολίων 
και παρατηρήσεων της διαβούλευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο: «Ανανέωση Στόλου Αστικών 
Λεωφορείων, για τις μείζονες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης» (ΚΩΔΙΚΟΣ: 
21DIAB000015954). 



ΑΔΑ: ΡΓΝΖ465ΧΘΞ-ΛΛΩ



Σελίδα 4 

4. Τα υποβληθέντα σχόλια επί της ανωτέρω διαβούλευσης.  

5. Το από 29-07-2021 πρακτικό της Ομάδας Συντονισμού με τη συνημμένη έκθεση Διαβούλευσης. 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 213424/04-08-2021 Απόφαση αποδοχής της Έκθεσης Ομάδας Συντονισμού για 
τη Διαβούλευση με τίτλο «Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων, για τις μείζονες περιοχές της Αττικής 
και της Θεσσαλονίκης» (ΚΩΔΙΚΟΣ: 21DIAB000015954). 

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 93831/26-08-2021 (Α.Δ.Α.: 9ΕΩΚ46ΜΤΛΡ-ΥΙΚ) απόφαση έγκρισης ένταξης στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2021 στη ΣΑΤΑ 771. 

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 90969/12-08-2021 (Α.Δ.Α.:9ΙΔΝ46ΜΤΛΡ-ΔΘ6) απόφαση έγκρισης 
ένταξης/τροποποίησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2021 στη Σ.Α.Ε. 380. 

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.  233999/02-09-2021 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών. 

10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 237773/28-09-2021 αίτημα της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών. 

11. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 265258/30-09-2021 πρωτογενές αίτημα.  

12. Την αναγκαιότητα ανανέωσης του Στόλου των αστικών συγκοινωνιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με 
γνώμονα τη βέλτιστη παροχή συγκοινωνιακού έργου και λαμβάνοντας υπόψη τη στόχευση για 
μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών CO2, στο πλαίσιο χάραξης και εφαρμογής πολιτικών για 
την ανάπτυξη συγκοινωνιακών και άλλων υποδομών σε Εθνικό επίπεδο, με σκοπό την ενίσχυση της 
κινητικότητας, της προσβασιμότητας και την ανάπτυξη μεταφορικών και συγκοινωνιακών υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας. 

 
και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη:  

 

1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 271351/05-10-2021 (Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC009332531, Α.Δ.Α.: Ω80Α465ΧΘΞ-
ΨΡΨ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υ.Μ.Ε., με την οποία προκηρύχθηκε 
ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, 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. 
 

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 302014/29-10-2021 (Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC009446548, Α.Δ.Α.: Ω81Λ465ΧΘΞ-
Μ1Τ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υ.Μ.Ε. για μετάθεση των καταληκτικών 
ημερομηνιών υποβολής προσφορών και αποσφράγισης των προσφορών της υπ’ αριθμ. 06/2021 
Διακήρυξης.     
 

3. Τη με Γεν. Αριθ. Κατ. Α.Ε.Π.Π. 2072/03-11-2021 προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα 
με την επωνυμία «SOLARIS Bus & Coach sp.zo.o», η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους 
συμμετέχοντες στις 03-11-2021 με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 307370/03-11-2021 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας. 
 

4. Τη με Γεν. Αριθ. Κατ. Α.Ε.Π.Π. 2074 / 03-11-2021 προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα 
με την επωνυμία «MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Ε.», η οποία κοινοποιήθηκε σε 
όλους τους συμμετέχοντες στις 03-11-2021 με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 307353/03-11-2021 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας. 
 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 312576/08-11-2021 (Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC009497891, Α.Δ.Α.: 63Ρ0465ΧΘΞ-
ΜΗ1) απόφαση Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υ.Μ.Ε. για μετάθεση των καταληκτικών 
ημερομηνιών υποβολής προσφορών και αποσφράγισης των προσφορών της υπ’ αριθμ. 06/2021 
Διακήρυξης.     
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6. Την από 12-11-2021 Παρέμβαση του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Yotong Bus Co., Ltd.» 
κατά της με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 2072/03-11-2021 προδικαστικής προσφυγής του οικονομικού φορέα με την 
επωνυμία «SOLARIS Bus & Coach sp. z o.o.», η οποία κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέρη με το υπ΄αριθμ. 
πρωτ. 321263/15-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας. 
 

7. Το με αριθμ. πρωτ. 325630/17-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Προμηθειών και Λειτουργικής 
Μέριμνας, με το οποίο διαβιβάσθηκαν οι απόψεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί 
της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης Α.Ε.Π.Π. 2072/03-11-2021 προδικαστικής προσφυγής του 
οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «SOLARIS Bus & Coach sp.zo.o.» προς την Α.Ε.Π.Π. 
 

8. Το με αριθμ. πρωτ. 325589/17-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Προμηθειών και Λειτουργικής 
Μέριμνας, με το οποίο διαβιβάσθηκαν οι απόψεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί 
της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης Α.Ε.Π.Π. 2074/03-11-2021 προδικαστικής προσφυγής του 
οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Ε.». προς την 
Α.Ε.Π.Π. 
 

9. Τις υπ’ αριθμ. 2743/2021 και 2744/2021 Πράξεις Προέδρου 7ου Κλιμακίου Α.Ε.Π.Π. 
 

10. Το από 22-11-2021 Υπόμνημα του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Ε.» επί των απόψεων της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο κοινοποιήθηκε με το 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 331727/23-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης προμηθειών και Λειτουργικής 
Μέριμνας.  
 

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 352647/08-12-2021 (Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC009698892, Α.Δ.Α.: ΨΝΗΖ465ΧΘΞ-
ΟΙΓ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υ.Μ.Ε. για τροποποίηση των όρων της υπ’ 
αριθμ. 06/2021 Διακήρυξης (Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC009332531, Α.Δ.Α.: Ω80Α465ΧΘΞ-ΨΡΨ). 
 

12. Την υπ’ αριθμ. 3054/2021 Πράξη του Προέδρου  του 3ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. 
 

13. Το από 08-12-2021 υπόμνημα του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «SOLARIS Bus & Coach 
sp.zo.o.», το οποίο κοινοποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 354549/09-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης 
προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας.  
 

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 360468/14-12-2021 (Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC009744491, Α.Δ.Α.: 9Α0Γ465ΧΘΞ-
5ΩΩ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υ.Μ.Ε. για μετάθεση των καταληκτικών 
ημερομηνιών υποβολής προσφορών και αποσφράγισης των προσφορών της υπ’ αριθμ. 06/2021 
Διακήρυξης.     
 

15. Το υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 371569/23-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικής 
Μέριμνας με θέμα: «Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων που έχουν κατατεθεί για την υπ’ αριθμ. 
06/2021 διακήρυξη με τίτλο «Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, 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» (αρ. συστήματος 140655,1, 139590,1, 140671,1, 
139504,1, 139583,1)». 
 

16. Την από 07-01-2022 με Α.Κ. 30/2022 αίτηση αναστολής και ακύρωσης της εταιρείας με την 
επωνυμία «MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Ε.». 
 

17. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19798/24-01-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικής 
Μέριμνας, με το οποίο διαβιβάσθηκαν οι απόψεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  
επί της με Α.Κ. 30/2022 αίτησης αναστολής και ακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία 
«MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Ε.». 
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18. Την από 03-02-2022 διαταγή του Προέδρου του ΣΤ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας 

σύμφωνα με το άρθρο 138 του ν. 4782/2021. 
 

19. Ότι δυνάμει της ανωτέρω διαταγής διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης των προσβαλλομένων 
όρων της Διακήρυξης μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της εκκρεμούσας αίτησης αναστολής 
και ακύρωσης. 
 

20. Ότι με την ανωτέρω διαταγή δεν αναστέλλεται η διενέργεια του διαγωνισμού ως προς 
οποιοδήποτε εκ των υπό δημοπράτηση Τμημάτων και συνεπώς η αναθέτουσα αρχή δεν κωλύεται 
να συνεχίσει την διενέργεια του διαγωνισμού, δεσμεύεται όμως να μην προβεί στον αποκλεισμό 
οιουδήποτε συμμετέχοντος στον διαγωνισμό για τυχόν παράβαση των προσβαλλόμενων, με την 
ανωτέρω υπό (17) αίτηση αναστολής και ακύρωσης, όρων, μέχρι την έκδοση της απόφασης επί 
της εν λόγω εκκρεμούσας αίτησης αναστολής και ακύρωσης (ΣτΕ ΕπΑν 1102/2009 και 1047/2009).        
 

21. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8024/12-01-2022 (Α.Δ.Α.Μ.: 22PROC009916889, Α.Δ.Α.: 6ΟΕΥ465ΧΘΞ-Τ52) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υ.Μ.Ε. για μετάθεση των καταληκτικών 
ημερομηνιών υποβολής προσφορών και αποσφράγισης των προσφορών της υπ’ αριθμ. 06/2021 
Διακήρυξης.     

22. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 50033/18-02-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικής 
Μέριμνας με θέμα: «Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων που έχουν κατατεθεί για την υπ’ αριθμ. 
06/2021 διακήρυξη με τίτλο «Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, 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» (αριθμ. συστήματος 140655,1, 139590,1, 140671,1, 
139504,1, 139583,1)». 
 

23. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.  6052/18-02-2022 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με 
θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των 
υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες και ΚΗΜΔΗΣ». 

 
24. Την υπ’ αριθμ. 55481/23-02-2022 (Α.Δ.Α.Μ.: 22PROC010109578, Α.Δ.Α.: 6ΒΡΠ465ΧΘΞ-2ΝΗ) 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την 
οποία ορίσθηκε: α) καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022 
και ώρα 17.00΄και β) ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022 
και ώρα 10.00΄. 

 
25. Το υπ’ Α.Π. 9699 ΕΞ 2022/14-03-2022 (Ορθή επανάληψη αυθημερόν) της Διεύθυνσης Διαχείρισης, 

Ανάπτυξης και υποστήριξης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,  σύμφωνα με το οποίο τη Δευτέρα 14-03-2022 και 
από ώρα 11.00΄ παρουσιάσθηκαν και παρουσιάζονται κατά διαστήματα ιδιαίτερα μεγάλοι χρόνοι 
απόκρισης ή /και σημαντικές καθυστερήσεις ή/και δυσλειτουργίες όσον αφορά το ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες, οι οποίες επηρεάζουν την υποβολή προσφορών, η οποία σε κάποιες 
περιπτώσεις καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη έως και αδύνατη. 

 
26. Την ανάγκη ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο υποβολής 

προσφορών κατά τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών. 
 

Αποφασίζουμε 

Τη μετάθεση:  
 

1. της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για την επιλογή 
Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια λεωφορείων και των παρελκομένων τους, με σκοπό 
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την Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων για τις μείζονες περιοχές της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης τριακοσίων ογδόντα τριών εκατομμυρίων 
τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (383.494.800,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% [Διακήρυξη 06/2021], στις 16 Μαρτίου 2022, ημέρα  
Τετάρτη και ώρα 17:00΄. 

2. Της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών στις 22 Μαρτίου 2022,  ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00΄.  

 
 
 

Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί για δημοσίευση: 

1. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. 

2. Στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».  

3. Στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ). 

4. Στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.Υ.ΜΕ. (www.yme.gr) καθώς και στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών (www.ggde.gr). 

5. Στη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  
 

Επίσης η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, στα 
Επαγγελματικά Επιμελητήρια Αθηνών και Πειραιώς και στα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια 
Αθηνών και Πειραιώς.  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΙΦΑΡΑΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων 
(Για ανάρτηση στις ιστοσελίδες του Υπουργείου)  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού  
2. Ιδιαίτερα Γραφεία  Υφυπουργών   
3. Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικής Γραμματέως Υποδομών 
4. Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών 
5. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 
6. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών  
7. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  
 
Β) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ακαδημίας 6, Τ.Κ: 106 71, Αθήνα 
τηλ:210 3387104 (-106)  
e-mail: keeuhcci@uhc.gr  

Γ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩN  
Πανεπιστημίου 44 , Τ.Κ. 106 79 - Αθήνα  
Tηλ: 210 3380200, Fax: 210 3380219  

Δ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
Αγ. Κωνσταντίνου 3 , Τ.Κ: 185 31- Πειραιάς  
Τηλ.: 210 4121503, Fax: 210 4122790  

E) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α)  

http://www.yme.gr/
http://www.yme.gr/
http://www.yme.gr/
http://www.yme.gr/
http://www.ggde.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:keeuhcci@uhc.gr
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Ακαδημίας 7, T.K: 106 71, Αθήνα  
Τηλ: +30 210 3604815, Φαξ: +30 210 3616464, e-mail: info@acci.gr  

ΣΤ) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ε.Β.Ε.Π)  
Γεωργίου Κασιμάτη (τέως Λουδοβίκου) 1, Πλατεία Οδησσού, T.K: 185 31 Πειραιάς  
Τηλ: 210 4177241-5, Φαξ: 210 4178680  
Email: evep@pcci.gr 

Ζ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛAΔΑΣ 
Νίκης 4, Τ.Κ.: 105 63 - Αθήνα 
Τηλ: 210 3291200 
Email: tee@central.tee.gr 

Η) Ο.Α.Σ.Θ. 
Αλ. Παπαναστασίου 90, T.K.: 546 44 - Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 981100 
Email: oasth@oasth.gr 
 
Θ) Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. 
Μετσόβου 15, Τ.Κ.: 106 82 - Αθήνα 
Τηλ: 210 8200990 
Email: oasa@oasa.gr 
 

Ι) Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. 
Αγροτεμάχιο 51, Κτίριο Β1 Ganas & Ganas, Τ.Κ.: 57001 - Θέρμη Θεσσαλονίκης 
Τηλ: 2310 483070 
Email: info@oseth.com.gr 
 

ΙΑ) Ο.Σ.Υ. Α.Ε. 
Παρνασσού 6, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Τ.Κ.: 182 33 - Αθήνα 
Tηλ.: 210 427 0796 
Email: osy@osy.gr 
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