
   

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 

Σπέτσες 16-12-2022 

   Αριθμ. Πρωτ.:3870 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Δήμος Σπετσών προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό για 

την προμήθεια με τίτλο: 

Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Υποδομών 
Ηλεκτροκίνησης Δήμου Σπετσών 

 

 
 

1. Ο Δήμος Σπετσών προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή 

αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ», προϋπολογισμού-Ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δύο 

χιλιάδες τριακόσια δέκα έξι ευρώ (1.402.316,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%- με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 

τιμής 

2. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από Εθνικούς 

Πόρους μέσω του ΠΔΕ. Οι πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (ΣΑΕ055, 

2017ΣΕ05500010) εξειδικεύονται με καθορισμό των όρων του επενδυτικού δανείου σύμφωνα με το 

αριθ. πρωτ.:3783/17/28.07.2022 (ΑΔΑ: ΨΣ6Μ469ΗΗ7-189) έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων. Η αποδοχή των όρων του Επενδυτικού Δανείου έγιναν αποδεκτοί με την 118/2022 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπετσών (ΑΔΑ: ΨΡΚΚΩ18-3Ο9). 

3. Η σύμβαση περιλαμβάνει το Yποέργο 1 της Πράξης «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και 

Υποδομών Ηλεκτροκίνησης του Δήμου  Σπετσών»  η  οποία  έχει  ενταχθεί  στο  Πρόγραμμα  

«ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ»  με  βάση  την  Απόφαση  Ένταξης  με  Α.Π.9808/2021/29.6.2022 (ΑΔΑ: 

90ΞΙ46ΜΤΛ6-Ψ9Φ) του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. 

4. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 69.7131.0003 σχετική πίστωση του τακτικού 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα. 

5. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η αριθ.απόφαση 144/2022 της Οικονομικής Επιτροπής 
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του Δήμου Σπετσών (ΑΔΑ: 9ΑΔ7Ω18-ΣΓΧ) για την εξειδίκευση της πίστωσης και που  εγκρίνει  την  

μελέτη προμήθειας και τις τεχνικές προδιαγραφές και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης καθώς και η 

ΑΑΥΠΜΥ με αρ. απόφασης 727 – 26/9/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011307668 2022-09-26, ΑΔΑ: ΨΓ9ΥΩ18-

Λ3Χ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022. 

6. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 

της σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://spetses.gov.gr καθώς και στον ειδικό 

δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με 

Συστημικό Αύξοντα Αριθμό με τις κάτωθι ομάδες ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ Α : 

 Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 179000 (αφορά το τμήμα 1:Ηλεκτροκίνητο Απορριμματοφόρο τουλάχιστον 
12 tn) 

 Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 179824 (αφορά το τμήμα 2: Αυτοκινούμενο ηλεκτρικό 4 Χ 4 φορτηγό και 
όχημα πλύσης) 

 Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 179826 (αφορά το τμήμα 3: Ηλεκτροκίνητο μικρό φορτηγό τύπου pick-up 
με ανατρεπόμενη καρότσα και ψηλά διάτρητα προστατευτικά πλαϊνά) 

 Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 179829 (αφορά το τμήμα 4: Σταθμός Φόρτισης τύπου AC ελάχιστης 
ονομαστικής ισχύος 22 kW) 

 Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 179830 (αφορά το τμήμα 5: Σταθμός Φόρτισης τύπου DC ελάχιστης 
ονομαστικής ισχύος 40 kW) 

 

ΟΜΑΔΑ Β : 
 Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 179831 (αφορά το τμήμα 1: Ηλεκτροκίνητο Όχημα τύπου VAN έξι (6) 

θέσεων) 
 Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 179832 (αφορά το τμήμα 2: Ηλεκτροκίνητο δίκυκλο όχημα) 
 Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 179833 (αφορά το τμήμα 3: Σταθμός Φόρτισης τύπου AC ελάχιστης 

ονομαστικής ισχύος 22 kW) 
 Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 179834 (αφορά το τμήμα 4: Λογισμικό Διαχείρισης Οχημάτων και Σταθμών 

Φόρτισης) 
7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του 

Ν.4782/2021, με ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 19/12/2022 

ημέρα Δευτέρα και καταληκτική ημερομηνία  λήξης της υποβολής των προσφορών 16/01/2023 και 

ώρα 15:00. 

8. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 20/01/2023, ημέρα 

Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ.  από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. 

9. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/16 

και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

10. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα  

σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ , στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 

με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων . 

 

11. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι Οικονομικοί 
Φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης απαιτείται για τη 
συμμετοχή τους : 

 

Στις  Ομάδες  Α  ή  Β  -  Να  ασκούν  εμπορική  ή  βιομηχανική  ή  βιοτεχνική  δραστηριότητα  συναφή  
με  το  αντικείμενο (Ηλεκτροκίνηση ή /και  εμπορία ή /και προμήθεια αυτοκινήτων). 

 

Οι Οικονομικοί Φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτος  

εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο  Παράρτημα  XI  του  

Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016.  Στην  περίπτωση Οικονομικών Φορέων εγκατεστημένων σε 

κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 

ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 
 

Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  Οικονομικοί  Φορείς  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  
Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

 

 

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

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού για την 

Ομάδα Α : Δέκα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ (18.578,00€) και 

Ομάδα Β : τέσσερεις χιλιάδες σαράντα ευρώ (4.040,00€). 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να 

παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπετσών. 
 
 

Σπέτσες, 16/12/2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΡΑΚΗΣ 
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