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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                              ΝΕΜΕΑ   22.12.2021 
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΜΕΑΣ                                                                     Αριθμ.πρωτ.6762    

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 

Προκηρύσσει  
Ανοικτό   διαγωνισμό, άνω των ορίων  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την 
πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής για τη σύναψη 
δημόσιας σύμβασης για την  προμήθεια  με τίτλο  « Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων 
Δήμου Νεμέας »     εκτιμώμενης αξίας  462.747,00€(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% )σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν ,  την  αριθμ. 
6761/22.12.2021 Αναλυτική  διακήρυξη Δημάρχου Νεμέας   και την αριθμ.  4/2021    μελέτη  

1. Περιγραφή σύμβασης 
Η  σύμβαση αποτελείται από  επτά  τμήματα  
  

Α/Α Είδος CPV 

1 
Ηλεκτρικό σάρωθρο 

34144431-8 (Αυτοκινούμενα 
απορροφητικά σάρωθρα) 

2 
Ηλεκτρικό ανατρεπόμενο όχημα 

34142300-7(Ανατρεπόμενα  
οχήματα) 

3 
Ηλεκτρικό μικρό pick up 

34142300-7 (Ανατρεπόμενα 
οχήματα) 

4 
Ηλεκρικό VAN με εξοπλισμό κινητού συνεργείου 

34144900-7 (Ηλεκτρικά 
οχήματα) 

5 
Ηλεκτρικό όχημα τύπου SUV 

34144900-7 (Ηλεκτρικά 
οχήματα) 

6 
Ηλεκτρικό επιβατικό αυτοκίνητο 

34144900-7 (Ηλεκτρικά 
οχήματα) 

7 Σταθμοί φόρτισης για την φόρτιση των υπό προμήθεια 
οχημάτων 

31681500-8 (Συσκευές  
φόρτισης) 

 

 
Α/Α 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 
ΤΕΜ. 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

1 
Ηλεκτρικό σάρωθρο 157.247,00 1 157.247,00 

2 
Ηλεκτρικό ανατρεπόμενο όχημα  61.000,00 1 61.000,00 

3 
Ηλεκτρικό μικρό pick up 43.000,00 1 43.000,00 
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4 
Ηλεκρικό VAN με εξοπλισμό κινητού συνεργείου 46.000,00 2 92.000,00 

5 
Ηλεκτρικό όχημα τύπου SUV 52.000,00 1 52.000,00 

6 
Ηλεκτρικό επιβατικό αυτοκίνητο 40.000,00 1 40.000,00 

7 Σταθμοί φόρτισης για την φόρτιση των υπό 
προμήθεια οχημάτων 

2.500,00 7 17.500,00 

 
Φ.Π.Α. 24% 111.059,28 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 573.806,28 

 
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε: ΤΜΗΜΑ 1:ΕΝΕΝΗΝΤΑ(90) ΗΜΕΡΕΣ ΤΜΗΜΑ2:. 
ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ(120) ΗΜΕΡΕΣ ΤΜΗΜΑ 3: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ(180) ΗΜΕΡΕΣ ΤΜΗΜΑ4: 
ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (270) ΗΜΕΡΕΣ ΤΜΗΜΑ 5: ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (270) 
ΗΜΕΡΕΣ ΤΜΗΜΑ6: ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (270) ΗΜΕΡΕΣ ΤΜΗΜΑ 7: : ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (270) ΗΜΕΡΕΣ 

2. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή:Δήμος Νεμέας  

Κωδικός NUTS ΕL  652 

Διευθυνση :Παπακωνσταντίνου 39 Νεμέα 20500  

Τηλέφωνο  2746360125 & 2746360119 

email:nemeaota@otenet.gr 

Ιστοσελίδα:www. nemea.gr 

3. Χρηματοδότηση  

Η χρηματοδότηση  είναι  μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται απο πόρους του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενεδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. (Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ)  
Πρόσβαση στα έγγραφα 
Οι οικονομικοί φορείς που επιθυµούν να συμμετέχουν στον  ανοικτό  διαγωνισµό 
µπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική 
µορφή, από την ιστοσελίδα   του Δήμου Νεμέας www.nemea.gr , στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).και στη διαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr   

Επίσης µπορούν να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισµό στην ταχυδρομική 
διεύθυνση: Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β, Νεμέα, Τ.Κ. 20500, τηλέφωνο: 2746360119 τις 
εργάσιµες µέρες και ώρες, µετά τη δημοσίευση της διακήρυξης, (αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία είναι ο   κ. Κούστας Σταύρος  ). 

Αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

4.1. 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, 

mailto:emailQnemeaota@otenet.gr
http://www.nemea.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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 στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές 
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των 
χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν 
που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης 
4.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις 
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η 
αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις 
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η 
αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 
5. Προθεσμία παραλαβής   προσφορών & διενέργειας διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  07.02.2022 και ώρα 
15:00 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», θα γίνει την  14.02.2022  και 
ώρα .11:00 πμ  

6. Εγγύηση συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής , για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 
επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης της/των ομάδας/ομάδων συμμετοχής χωρίς τον 
Φ.Π.Α 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ (€) 

ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1 Ένα (1) ηλεκτρικό σάρωθρο 157.247,00 3.144,94 

2 
Ένα (1) ηλεκτρικό ανατρεπόμενο 

όχημα 
61.000,00 1.220,00 
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3 Ένα (1) ηλεκτρικό μικρό pick-up 43.000,00 860,00 

4 
Δύο (2) ηλεκτρικά VAN με εξοπλισμό 

κινητού συνεργείου 
92.000,00 1.840,00 

5 Ένα (1) ηλεκτρικό όχημα τύπου SUV 52.000,00 1.040,00 

6 
Ένα (1) ηλεκτρικό επιβατικό 

αυτοκίνητο 
40.000,00 800,00 

7 
Επτά σταθμοί φόρτισης για την 

φόρτιση των υπό προμήθεια 
οχημάτων 

17.500,00 350,00 

 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο,  το αργότερο πριν 
την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 

7. Δημοσιεύσεις  
Το πλήρες κείμενο της  Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), τα έγγραφα της σύμβασης της   Διακήρυξης 
καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  146153, και αναρτήθηκαν στη 
Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και στην   ιστοσελίδα   
του Δήμου Νεμέας www.nemea.gr.   

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  
1)ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ 2)ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ 3) ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ 
8.Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν 
τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 8 μηνών από την επόμενη της διενέργειάς του.  
9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

 ΚΩΝ.ΦΡΟΥΣΙΟΣ 

http://www.nemea.gr/
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