
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ 
ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 
 

Τποδομζσ θλεκτροκίνθςθσ – Ηλεκτρικά 
οχιματα – τακμοί φόρτιςθσ του Διμου 
Δομοκοφ»Yποζργο 2 (κφριο) (Προμικεια 
τακμών Φόρτιςθσ του Διμου Δομοκοφ). 
 

 Αρικμ. πρωτ.: 21817/18-08-2022 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
1.Ανακζτων Φορζασ - τοιχεία επικοινωνίασ:  

Ανακζτων Φορζασ: Διμοσ Δομοκοφ / Οικονομικι Τπθρεςία  
Δ/νςθ: Θεμιδοσ& Γ. Ρίτςου 1 ΣΚ 35010 
Σθλ. : 2232022385 
Fax :2232023012 
E-mail: Info@domokos.gr 
Ιςτοςελίδα: www.domokos.gr 

Κωδικόσ NUTS: EL644 
 

2.Παραλαβι τευχών: Θα παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Δομοκοφ www.domokos.grκαι ςτθν διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται 
ςτα γραφεία τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ του Διμου Δομοκοφ Θζμιδοσ & Γ. Ρίτςου 1, Σ. Κ. 35010, 
Δομοκόσ, τθλ. 2232022385από ώρα 09:00 ζωσ 13:00, αρμόδιοσ υπάλλθλοσ Παπαποςτόλου Ευαγγελία 
& Καλαντηισ Ηλίασ. 
 

3. Κωδικόσ CPV: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 

1 τακμόσ Φόρτιςθσ Σφπου AC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 22kW 
31681500-8 

(υςκευζσ φόρτιςθσ 

2 Λογιςμικό Διαχείριςθσ Οχθμάτων και Φορτιςτϊν 

48000000-8 

(Πακζτα λογιςμικοφ και 

ςυςτιματα πλθροφορικισ) 
 
 

4. Προμικεια: Ο Διμοσ Δομοκοφ προκθρφςςει θλεκτρονικό ανοιχτό Δθμόςιο Διαγωνιςμό, με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ 
ποιότθτασ – τιμισ για τθν προμικεια με τίτλο «Τποδομζσ θλεκτροκίνθςθσ – Ηλεκτρικά οχιματα – 
τακμοί φόρτιςθσ του Διμου Δομοκοφ»Yποζργο 2 (κφριο) (Προμικεια τακμών Φόρτιςθσ του Διμου 
Δομοκοφ)» ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 107.920,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 
24%. 
 

5.Αντικείμενο τθσ προμικειασ: Ο διαγωνιςμόσ αφορά για το Τποζργο 1 (κφριο) με τίτλο «Προμικεια  

τακμών Φόρτιςθσ του Διμου Δομοκοφ» , του ζργου με τίτλο «Τποδομζσ θλεκτροκίνθςθσ – Ηλεκτρικά 

οχιματα – τακμοί φόρτιςθσ του Διμου Δομοκοφ», περιλαμβάνεται θ προμικεια των κάτωκι:   

1. τθν προμικεια οκτϊ(8) τακμών Φόρτιςθσ και ειδικότερα: Οκτϊ (8) τακμοφσ (Αργισ)  

Φόρτιςθσ Σφπου AC ελάχιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 22kW. Οι τακμοί  Φόρτιςθσ κα 

χωροκετθκοφν ςε επιλεγμζνθ περιοχι που κα κακορίςει ο Διμοσ. 

2. Σθν προμικεια Λογιςμικοφ Διαχείριςθσ Δθμοτικών Ηλεκτροκίνθτων Οχθμάτων (Η/Ο) και 

Δθμοτικϊν τακμϊν Φόρτιςθσ. 

Οι υπό προμικεια φορτιςτζσ θλεκτρικϊν οχθμάτων και ο λοιπόσ εξοπλιςμόσ τουσ, κα είναι 

καινοφργια, και κα παραδοκοφν πλιρωσ ςυναρμολογθμζνα και ζτοιμα για λειτουργία.το 

αντικείμενο τθσ Προμικειασ περιλαμβάνεται, θ εκπαίδευςθ και υποςτιριξθ του Διμου για τουλάχιςτον 
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ζξι (6) μινεσ, από τθν οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ, του προςωπικοφ του Διμου από τον 

προμθκευτι. 
 

6. Χρθματοδότθςθ: Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται μζςω επενδυτικοφ δανείου που χορθγείται 

από το Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ», 

ςυνομολογείται με δανειακι ςφμβαςθ μεταξφ του Κφριου του Ζργου και του Σαμείου Παρακατακθκϊν 

και Δανείων και αποπλθρϊνεται από πόρουσ του Σ.Π. & Δανείων. 
Η Δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθ με ΚΑ: 62.7336.0001 φψουσ 1.378.920,00€ ςχετικι 
πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του Διμου Δομοκοφ. 
 

7. φςτθμα δθμοπράτθςθσ: Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ (αρ. 86, Ν. 4412/2016).  
Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να ςυμμετζχει ςτον διαγωνιςμό υποβάλλοντασ προςφορά για όλα τα 
δθμοπρατοφμενα είδθ εξοπλιςμοφ. Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με τθν χριςθ τθσ πλατφόρμασ 
του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr.  
 

8. Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν:  
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα 

ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 

τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ζε ηπίηερ σώπερ πος δεν εμπίπηοςν ζηην πεπίπηυζη γ΄ ηηρ παπούζαρ παπαγπάθος και έσοςν ζςνάτει 

διμεπείρ ή πολςμεπείρ ζςμθυνίερ με ηην Ένυζη ζε θέμαηα διαδικαζιών ανάθεζηρ δημοζίυν ζςμβάζευν. 

ηο βαθμό πος καλύπηονηαι από ηα Παπαπηήμαηα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και ηιρ γενικέρ ζημειώζειρ ηος 

ζσεηικού με ηην Ένυζη Πποζαπηήμαηορ I ηηρ Δ, καθώρ και ηιρ λοιπέρ διεθνείρ ζςμθυνίερ από ηιρ 

οποίερ δεζμεύεηαι η Ένυζη, οι αναθέηοςζερ απσέρ επιθςλάζζοςν για ηα έπγα, ηα αγαθά, ηιρ ςπηπεζίερ 

και ηοςρ οικονομικούρ θοπείρ ηυν συπών πος έσοςν ςπογπάτει ηιρ εν λόγυ ζςμθυνίερ μεηασείπιζη 

εξίζος εςνοφκή με αςηήν πος επιθςλάζζοςν για ηα έπγα, ηα αγαθά, ηιρ ςπηπεζίερ και ηοςρ οικονομικούρ 

θοπείρ ηηρ Ένυζηρ 

2. Οικονομικόρ θοπέαρ ζςμμεηέσει είηε μεμονυμένα είηε υρ μέλορ ένυζηρ. Οι ενώζειρ οικονομικών 

θοπέυν, ζςμπεπιλαμβανομένυν και ηυν πποζυπινών ζςμππάξευν, δεν απαιηείηαι να πεπιβληθούν 

ζςγκεκπιμένη νομική μοπθή για ηην ςποβολή πποζθοπάρ. Η αναθέηοςζα απσή μποπεί να απαιηήζει από 

ηιρ ενώζειρ οικονομικών θοπέυν να πεπιβληθούν ζςγκεκπιμένη νομική μοπθή, εθόζον ηοςρ αναηεθεί η 

ζύμβαζη. 

ηιρ πεπιπηώζειρ ςποβολήρ πποζθοπάρ από ένυζη οικονομικών θοπέυν, όλα ηα μέλη ηηρ εςθύνονηαι 

ένανηι ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπον. 

 
9.Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ  
 

10.Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δζκα (10) μθνών από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  
 

11.Γλώςςα ςφνταξθσ προςφορών: Ελλθνικι  
 

12.Σόποσ και χρόνοσ παραλαβισ προςφορών& αποςφράγιςθ τεχνικών προςφορών: Η καταλθκτικι 
θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 05/09/2022 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00 π.μ. Η 
διαδικαςία ανοίγματοσ των προςφορϊν κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.Δ.Η..), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, ςτισ 09/09/2022, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 10:00 
π.μ. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ςφςτθμα.  
 

13.Εγγυιςεισ ςυμμετοχισ: Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1α του άρκρου 302 του ν. 4412/2016, 
εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των χιλίων επτακοςίων ςαράντα ευρϊ και 
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εξιντα πζντε λεπτϊν(1.740,65 €). Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) 
θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται.  
 

14.Χρόνοσ παράδοςθσ και εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ: εντόσ δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  
 

15.Προδικαςτικζσ Προςφυγζσ - Προςωρινι Δικαςτικι Προςταςία: όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3.4 τθσ 
διακιρυξθσ. 
 

16.Δθμοςιεφςεισ:  
Η πποκήπςξη και ηο πλήπερ κείμενο ηηρ παπούζαρ Διακήπςξηρ καηασυπήθηκαν ζηο Κενηπικό Ηλεκηπονικό 

Μηηπώο Δημοζίυν ςμβάζευν (ΚΗΜΔΗ). Σο πλήπερ κείμενο ηηρ παπούζαρ Διακήπςξηρ καηασυπήθηκε 

ακόμη και ζηη διαδικηςακή πύλη ηος Ε..Η.ΔΗ..: http://www.promitheus.gov.gr, όπος η ζσεηική 

ηλεκηπονική διαδικαζία ζύνατηρ ύμβαζηρ ζηην πλαηθόπμα ΕΗΔΗ έλαβε ςζηημικό Αύξονηα Απιθμό : 

168908 

Πεπίλητη ηηρ παπούζαρ Διακήπςξηρ δημοζιεύεηαι και ζηον Ελληνικό Σύπο, ζύμθυνα με ηο άπθπο 66 ηος 

Ν. 4412/2016 : 

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΝΣΡΑ» 
2. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΛΑΜΙΑΚΟ ΣΤΠΟ» 

Πεπίλητη ηηρ παπούζαρ Διακήπςξηρ όπυρ πποβλέπεηαι ζηην πεπίπηυζη (ιζη) ηηρ παπαγπάθος 3 ηος 

άπθπος 76 ηος Ν.4727/2020, αναπηήθηκε ζηο διαδίκηςο, ζηον ιζηόηοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ). 

Η Διακήπςξη καηασυπήθηκε και ζηην ιζηοζελίδα ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, ζηη διεύθςνζη 

www.domokos.gr. 
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