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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,  

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

  

                                  ΑΔΑ :  

 Κρανίδι    26/04/2021    

                                   Αρ. Πρωτ. : 3027 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων»  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 39.680,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% 

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας, 

διακηρύσσει πρόχειρο συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης, την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής. 
 
Η δαπάνη της Υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 39.680,00 € πλέον του Φ.Π.Α. και  θα χρηματοδοτηθεί 
από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 
» 2020  -ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 (Α.Π.4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» 
 
Στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης στον Ελληνικό χώρο, προωθείται δέσμη μέτρων 
για την ενίσχυση και υποστήριξη της απόκτησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Ένα από τα απαραίτητα μέτρα 
προς αυτή την κατεύθυνση είναι η δημιουργία από τη μεριά των ΟΤΑ, Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων 
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ερμιονίδας,  πλατεία Παπαρσένη, Κρανίδι, Τ.Κ. 21300 
την 12η/05/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & 
έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
δηλαδή η 12η/05/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ 
 
Εγγύηση Συμμετοχής δεν απαιτείται σε συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016). 
 
Για τη δημοπράτηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).” 
 
Η περίληψη αυτή θα αναρτηθεί στον ισότοπο της «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://et.diavgeia.gov.gr/f/dimosgalatsiou) και 
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, και θα δημοσιευθεί σε μια εφημερίδα. Τα έξοδα δημοσίευσης 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Ολόκληρη η Διακήρυξη και η αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, 
θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 
(www.eprocurement.gov.gr) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ερμιονίδας (www.ermionida.gr),όπου 
θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση σ’ αυτά. 
 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δήμου Ερμιονίδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. Τηλέφωνα -  2754361410 (Σχετικά με την διαδικασία του διαγωνισμού) και     
                             -  2754361431 (Σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές) 
 

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας 

 

Ιωάννης Γεωργόπουλος 
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ΑΔΑ: ΩΝΤΗΩΡΡ-Ε7Λ
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