
 

                                                       

                                                           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2768 /18/05/2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Τ.K. : 400 06 
ΤΗΛ. : 2495 –350509, 400 
FAX   : 2495 – 041798 
Ε-mail : info@dimostempon.gr 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου 

Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο. ) στο Δήμο Τεμπών 

Ο Δήμαρχος Τεμπών  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την 

εκπόνηση σχεδίου φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)  στο  Δήμο Τεμπών  , συνολικού 

προϋπολογισμού 39.680,00  ευρώ ( συμπ. Φ.Π.Α.). 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ   
Ταχ. Δ/νση : ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Ταχ.Κωδ.: 400 06 
Τηλ.:  2495 –350509,  
Πληροφορίες: ΧΑΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  
E-mail: info@dimostempon.gr 
Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, 
άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.dimostempon.gr. 
Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα 
γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες . 
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται είτε (α) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την 
αναθέτουσα αρχή  είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής . 
 
Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της  σύμβασης  είναι η εκπόνηση Σχεδίου 

Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 

73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ . 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Τριάντα Εννέα Χιλιάδων Εξακοσίων 

Ογδόντα ευρώ (39.680,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  

32.000,00 € ΦΠΑ : 7.680,00 €). 

ΑΔΑ: ΨΛΓΜΩΗ7-ΩΗΞ





 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 6  (ΕΞΙ ) μήνες . 
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές . 
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 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) 
σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 
Κριτήριο ανάθεσης:  Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.  

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα 
διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Τεμπών , στο Μακρυχώρι – Λάρισας, την 31/05/2021, ώρα 
11 0̈0 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 
Διαγωνισμού, Δήμου Τεμπών , που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 80/2021  απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 31/05/2021 και ώρα 11 0̈0 π.μ. . Οι 
προσφορές μπορούν να υποβληθούν και μέσω ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 
αλληλογραφίας ή ταχυδρομείου, αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα στη Διεύθυνση: Δήμος Τεμπών, Μακρυχώρι-
Λάρισας Τ.Κ. 40006. 
Χρόνος ισχύος προσφορών:  (3) μήνες. 
 Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική . 
Χρηματοδότηση : Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, στον Άξονα 
Προτεραιότητας 2 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Η δαπάνη για την εν λόγω 
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α 02.20.7135.02 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού  του 
οικονομικού έτους  2021 του Φορέα. 
Δημοσιεύσεις: Η παρούσα δημοσιεύεται στον Ελληνικό τύπο και αναρτάται, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ .Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, όπως και η προκήρυξη 
καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.dimostempon.gr. 
                                                  

 

Ο Δήμαρχος Τεμπών 

 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΛΓΜΩΗ7-ΩΗΞ
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