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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Εορδαίας» 
 

Ο Δήμαρχος  Εορδαίας 

προκηρύσσει    συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής  για το 

σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού  για  την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την 

Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Εορδαίας» 49.600,00€ με το Φ.Π.Α. 

24% με CPV: 79415200-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού και σύμφωνα με την 

υπ΄αριθμ. 190/2021 Α.Ο.Ε. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί   στα γραφεία του Δήμου Εορδαίας, οδός  25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαΐδα, 

την Παρασκευή 30-7-2021, ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη 

αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού . 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται, στην Ελληνική Γλώσσα, μέχρι και την ώρα έναρξης της 

συνεδρίασης : 

 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την 

αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική 

διεύθυνση: 25
ης

 Μαρτίου 15 Πτολεμαΐδα Τ.Κ. 50200 ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης 

στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του 

διαγωνισμού. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 64.6117.0031 σχετική πίστωση του 

τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Εορδαίας.  

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε νόμιμη κράτηση. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού οκτακοσίων 

ευρώ (800,00€). 

Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ , σε τοπική ημερήσια εφημερίδα  καθώς και  στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   http://www.ptolemaida.gr/ στη διαδρομή: 

http://www.ptolemaida.gr/prokirikseis-diagonismoi . 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας 

http://www.ptolemaida.gr/.  

Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες  

από το Γραφείο Προμηθειών   του Δήμου (αρμόδιοι υπάλληλοι  Ευαγγελία Δεπάστα και Παρασκευή 

Κεσίδου, τηλ.2463350113, email: grprom1@ptolemaida.gr και grprom@ptolemaida.gr). 

Πληροφορίες επί της μελέτης παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου (αρμόδιος υπάλληλος  Ισαάκ Ηλιάδης  ,τηλ.2463054877) .  

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας 

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

ΑΔΑ: Ψ02ΨΩΡ6-ΛΙΡ
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