
               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΑΣΟΤΝΗ  14/5/2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Απ.Ππωη: 5316 

ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ  

ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ  

Απμ.: Ε. ΜΩΡΑΪΣΗ  

Σηλ:2623360773  

Φαξ: 2623032839  

Email: dimospineiou@1312.syzefxis.gov.gr  
    

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ: 

«σέδιο Φόπηιζηρ Ηλεκηπικών Οσημάηων (.Φ.Η.Ο.) Δήμος Πηνειού» 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΗΝΕΙΟΤ 

 
Πποκηπύζζει ζςνοπηικό διαγωνιζμό για ηην ανάδειξη αναδόσος για ηην 

ΤΠΗΡΕΙΑ: «σέδιο Φόπηιζηρ Ηλεκηπικών Οσημάηων (.Φ.Η.Ο.) 

Δήμος Πηνειού», ζύκθσλα το άρθρο 117 του ν. 4412/16 κε θξηηήξην αλάζεζεο 

ηεο ζύκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη 
βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο-ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ 
θξηηεξίσλ θαη αληίζηνηρσλ ζπληειεζηώλ βαξύηεηαο. 

 
1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ 

Αναθέηοςζα απσή: ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΤ  

2. Οδόρ: ΥΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΙ ΙΙΝΗ  

Σασ.Κωδ.: 27300 Σηλ.: 2623360763 

Telefax: 2623032839 

E-mail: dimospineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

Ιζηοζελίδα: https://dimos-pineiou.gr/  

       CPV: 79415200-8 Τπηπεζίερ παποσήρ ζςμβοςλών ζε θέμαηα ζσεδιαζμού. 

 

2.Υπημαηοδόηηζη: ην ζύλνιν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηελ ελ ιόγσ ζύκβαζε 

ανέπσεηαι ζηο ποζό ηων 39.680,00 € (ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. 24%) θαη ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί από πηζηώζεηο Πράσινο Ταμείο θαη ε ζρεηηθή πίζησζε έρεη εγγξαθεί 
ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Δήκνπ Πελεηνύ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2021, κε Κ.Α. 

00.6117.017 

3.Υπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ: Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη  ζε δύν (2) 

κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο. 

 
4.Κπιηήπιο ανάθεζηρ: Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα 
από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη  βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο-ηηκήο,  

 
5.Δικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ και λόγοι αποκλειζμού : Αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην 
άξζξ.   2.2  ηεο δηαθήξπμεο. 

 

6.Εγγύηζη ζςμμεηοσήρ: Δεν απαιηείηαι 
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      7.Πποθεζμίερ διαγωνιζμού: Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί κε ηε δηαδηθαζία ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ. 4412/16 θαη ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ απηνύ. 
 

Α/Α ΠΡΟΘΕΜΙΕ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1.  Λήμε παξαιαβήο πξνζθνξώλ      31/5/2021 θαη ώξα 10:00 π.κ. 

 

8.Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Οη πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ ζην δηαγσληζκό 
ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο δηαγσληδόκελνπο γηα ρξνληθό δηάζηεκα δέθα (10)  
κελώλ από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.  
9.Δημοζιεύζειρ: 

1. «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» (άξζξ.2 ηνπ Ν.4412/2016), «ΚΗΜΔΗ» (άξζξ.38 ηνπ Ν.4412/2016)  
2. Ιζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Πελεηνύ (https://dimos-pineiou.gr/), ζηηο εθεκεξίδεο 

«ΠΑΣΡΙ», «ΠΡΩΙΝΗ» θαη «ΠΡΩΣΗ» θαη ηνηρνθόιιεζε ζην Δεκνηηθό 

θαηάζηεκα (άξζξ.1 ηνπ Ν.3548/2007 θαη άξζξ.379 ηνπ Ν.4412/2016),  
 

10.Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Οη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από ην Γξαθείν 
Πξνκεζεηώλ/Τπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ Πελεηνύ (ηζίλε θ Υαιθηνπνύινπ, ηει. 
2623360773, FAX: 2623032839) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.  
Σα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιώζζα.  
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ 
Ν.4412/2016, κεηά ηελ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. 

Για ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ απαιηείηαι  η παποσή εγγύηζηρ καλήρ εκηέλεζηρ,  
ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ Ν.4412/2016, ην ύςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη 
ζε ποζοζηό 5% επί ηηρ αξίαρ ηηρ ζύμβαζηρ, ρσξίο Φ.Π.Α. 

 

11.Ενζηάζειρ: Αλαθέξνληαη ζην άξζξ.3.4 ηεο δηαθήξπμεο 
 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΗΝΕΙΟΤ 

 

 
 

ΑΝΔΡΕ Π. ΜΑΡΙΝΟ 
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