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                         Ορχομενόσ 17/05/2021 

 
Αρ. Πρωτ. : 3725 

 
 

ΠΕΡΙΛΘΨΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΠΘΡΕΙΑ 
«Παροχή Τπηρεςιών υμβοφλου για την Εκπόνηςη χεδίου Φόρτιςησ Θλεκτρικών Οχημάτων» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 39.634,91 ευρώ με ΦΠΑ 24% 
 

Ο Δήμαρχοσ  Ορχομενοφ 
 

διακθρφςςει πρόχειρο ςυνοπτικό Διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ, τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςθ τιμισ. 

 
Η δαπάνθ τθσ Τπθρεςίασ προχπολογίηεται ςτο ποςό των 39.634,91 €  με το  Φ.Π.Α. και κα χρθματοδοτθκεί από 
το ΠΡΑΙΝΟ ΣΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ-ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΡΑΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΙΟΗΤΓΙΟΤ 

» 2020 -ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 4 (Α.Π.4) «χζδια φόρτιςησ ηλεκτρικών οχημάτων (.Φ.Θ.Ο.)» 
 

το πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ ενίςχυςθσ τθσ θλεκτροκίνθςθσ ςτον Ελλθνικό χϊρο, προωκείται δζςμθ μζτρων 
για τθν ενίςχυςθ και υποςτιριξθ τθσ απόκτθςθσ θλεκτροκίνθτων οχθμάτων. Ζνα από τα απαραίτθτα μζτρα 
προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ είναι θ δθμιουργία από τθ μεριά των ΟΣΑ, χεδίων Φόρτιςθσ Ηλεκτροκίνθτων 
Οχθμάτων (.Φ.Η.Ο.) 

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Διμου  Ορχομενοφ, 28
θσ

 Οκτωβρίου 50, Ορχομενόσ, Σ.Κ. 
32300 τθν 31

η
/05/2021, ημζρα Δευτζρα και ώρα 10:00 π.μ (θμερομθνία και χρόνοσ διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ & ζναρξθ αποςφράγιςθσ προςφορϊν), ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
δθλαδι θ 31

η
/05/2021, ημζρα  Δευτζρα  και ώρα 10:00 π.μ 

 

Εγγφθςθ υμμετοχισ δεν απαιτείται ςε ςυνοπτικό διαγωνιςμό (άρκρο 72 του Ν. 4412/2016). 
 

Για τθ δθμοπράτθςθ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν.4412/2016 “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών 
και Τπηρεςιών (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).” 

 
Η περίλθψθ αυτι κα αναρτθκεί ςτον ιςότοπο τθσ «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» , και  ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου, και 
κα δθμοςιευκεί ςε μια θμεριςια εφθμερίδα του Νομοφ. Σα ζξοδα δθμοςίευςθσ βαρφνουν τον ανάδοχο. 
Ολόκλθρθ θ Διακιρυξθ και θ αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κα αναρτθκεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μητρώο Δημοςίων υμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ..) 
(www.eprocurement.gov.gr) και ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Δήμου Ορχομενοφ 
(www.Οrchomenos.gr),όπου κα παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθ πρόςβαςθ ς’ αυτά. 

 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρζχονται ςτα γραφεία του Διμου  Oρχομενοφ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 
και  ϊρεσ. Σθλζφωνo – 2261351115 . 

 
 
                                                                            Η Διμαρχοσ   Ορχομενοφ 

                                                                                    Παραςκευι Καράλθ 
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