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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Παροχή υπηρεςιϊν ςυμβοφλου για την εκπόνηςη χεδίου Φόρτιςησ Ηλεκτρικϊν 
Οχημάτων (ΦΗΟ) του Δήμου Καρδίτςασ 

 

Ο Δήμοσ Καρδίτςασ προκηρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά βάςει βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ - τιμήσ, για την 
παροχή υπηρεςιϊν ςυμβοφλου για την εκπόνηςη χεδίου Φόρτιςησ Ηλεκτρικϊν Οχημάτων (ΦΗΟ) του 
Δήμου Καρδίτςασ, ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 59.520,00 Ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ΦΠΑ 24%, με CPV 73220000-0. 

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Διμου Καρδίτςασ, οδόσ Αρτεςιανοφ 1, τθν 08/03/2021, 
θμζρα Δευτζρα και ϊρα 12.00 ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεφχοσ Α) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Η καταλθκτικι 
θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, δθλαδι ςτισ 
08/03/2021 και ϊρα 12.00. 

Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν 
οριςκείςα θμζρα, θ αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε 
άλλθ θμζρα, με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. Η απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, 5 
τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, και αναρτάται ςτο ΚΗΜΔΗΣ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. Αν και ςτθ νζα αυτι 
θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα 
θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων. 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
και ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν (παρ. 2.2.1. τθσ διακιρυξθσ). 
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι 
από τουσ λόγουσ που αναλφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 ι δεν καλφπτει τα κριτιρια επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ διακιρυξθσ.  

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Παράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ, για 
όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ ανά είδοσ / τμιμα. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
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Η αναλυτικι διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου 
Καρδίτςασ , ςτθ διεφκυνςθ (URL) :  dimoskarditsas.gov.gr, ςτθ διαδρομι : Επικαιρότθτα ► Διαγωνιςμοί ► 
Διαγωνιςμοί Υπθρεςιϊν, ςτισ 24/03/2021 όπου τα ζγγραφα τθσ διακιρυξθσ κα είναι διακζςιμα για 
ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτουσ ενδιαφερομζνουσ. 
Πλθροφορίεσ για τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τον ενδεικτικό προχπολογιςμό κα δίνονται από το 
αρμόδιο Τμιμα Προγραμματιςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ Προγραμματιςμοφ, Πλθροφορικισ & Διαφάνειασ, 
αρμόδια υπάλλθλοσ κ. Ναταλία Τηζλλου, τθλ. 2441350808 τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ. 
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