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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

O Αντιδήμαρχος Δελφών  
Προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για ανάδειξη αναδόχου της σύμ-

βασης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» στο 
πλαίσιο του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των κάτωθι οχημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού: 

 τριών (3) ηλεκτρικών σαρώθρων και ενός (1) σταθμού φόρτισης για τη φόρτιση των 
οχημάτων. 

 δύο (2) ηλεκτρικών ανατρεπόμενων μικρών φορτηγών, και ενός (1) σταθμού φόρτισης 
για τη φόρτιση των οχημάτων. 

 δύο (2) ηλεκτρικών ανατρεπόμενων μικρών τετράτροχων οχημάτων, και ενός (1) 
σταθμού φόρτισης για τη φόρτιση των οχημάτων. 

 δύο (2) ηλεκτρικών μικρών φορτηγών οχημάτων κλειστού τύπου (τύπου VAN) κινητά 
συνεργεία, και ενός (1) σταθμού φόρτισης για τη φόρτιση των οχημάτων. 

 ενός (1) ηλεκτρικού μικρού οχήματος κλειστού τύπου (τύπου VAN) 7 θέσεων και ενός 
(1) σταθμού φόρτισης για τη φόρτιση του οχήματος. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1: ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Α/Α 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 
Α/Α 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

ΤΜΗΜΑ 2: ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
Α/Α 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΩΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
Α/Α 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ (ΤΥΠΟΥ VAN) ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
Α/Α 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΤΥΠΟΥ (ΤΥΠΟΥ VAN). 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι 
της Διακήρυξης, και κάθε οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλλει προσφορά είτε για ένα 
τμήμα είτε για όλα τα τμήματα της σύμβασης με την υποχρέωση ωστόσο να προσφέρει το 
σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  
Η εκτιμώμενη καθαρή αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 990.176,48 €, ο 

αναλογούμενος ΦΠΑ 24 % σε 237.642,35 και η εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
1.227.818,83 €  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 240 ημέρες (μέγιστος χρόνος παράδοσης).  



  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσι-
ων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus. gov.gr)  

 
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 9/1/2023 και ώρα 15:00 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατό-

τητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.  
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική η-

λεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό 
Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 177496, 179914, 179915, 179916, 179917και αναρτήθηκαν 
στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Κριτήριο ανάθεσης για κάθε ένα τμήμα της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται 
βάσει κριτηρίων που αναφέρονται σαφώς στην παράγραφο 2.3.1 της Διακήρυξης. 

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 Οι-
κονομικού 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 παρού-
σας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέ-
ματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης κάθε προ-
σφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμε-
τοχής, ανάλογα για τα τμήματα για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά. Στον παρακάτω πίνακα 
αναφέρονται οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές ανά τμήμα του διαγωνισμού 

ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1 ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 772.276,48 15.400 

2 ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 217.900,00 4.300 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης έχει καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 
http://www.promitheus.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δελφών, στη διεύθυνση (URL): http://www.dimosdelfon.gr/. 

Για πληροφορίες στα τηλέφωνα: 
 Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων (Διεύθυνση Μελετών, Λειτουργίας & 

Συντήρησης Υποδομών, αρμόδιος κος Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, τηλ 22650-23766). 
 Σχετικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού στο τμήμα Προμηθειών (κος Δημήτριος Ανδρώ-

νος, τηλ. 22653-50030). 

Οι δαπάνες δημοσίευσης αυτής της προκήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Άμφισσα 14 Δεκεμβρίου 2022 
Ο καθ΄ ύλην αρμόδιος Αντιδήμαρχος 

 
 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
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