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Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ 

Επαναπροκήρυξη Ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ &  ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ», προϋπολογισμού 2.453.092,00€(με ΦΠΑ 

24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 86 του Ν. 4412/2016. 

1. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας αναλύεται όπως παρακάτω: 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ

ΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

ΦΠΑ 24% 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

συμπ. ΦΠΑ 

24% 

1 

Ηλεκτρικό 
Απορριμματοφόρο 

χωρητικότητας 6 κ.μ. 
τύπου πρέσας (μικτό 

βάρος 7,5 tn) 

τμχ 1 320.000,00€ 320.000,00€ 76.800,00€ 396.800,00€ 

2 
Ηλεκτροκίνητο Μεγάλο 

Λεωφορείο 25 επιβατών 
τμχ 2 300.000,00€ 600.000,00€ 

144.000,00
€ 

744.000,00€ 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

3Α 

•Πλυστικό μηχάνημα 

1200 λίτρα νερού 

•Χιονολεπίδα και 

αλατιέρα & Προσθήκη 

εμπρός βούρτσας 

•Φορτηγό με 

ανατρεπόμενη καρότσα 

1500Kg 

•Πυροσβεστικό με 700 

λίτρα κάδο νερού και 

δυνατότητα 

αναρρόφησης από βυτίο 

τμχ 1 400.000,00€ 400.000,00€ 96.000,00€ 496.000,00€ 

3Β 

•Πλυστικό μηχάνημα 

1200 λίτρα νερού 

•Σάρωθρο με 

αναρροφητικό κάδο 2m3 

•Χιονολεπίδα και 

αλατιέρα & Προσθήκη 

εμπρός βούρτσας 

τμχ 1 
395.200,00 

€ 
395.200,00€ 94.848,00€ 490.048,00€ 
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4 

Ηλεκτροκίνητο όχημα 
εργαλειοθήκη Van 

κλειστού τύπου / κινητό 
συνεργείο 

τμχ 3 46.200,00€ 138.600,00€ 33.264,00€ 171.864,00€ 

5 
Επιβατηγό όχημα με 

αυτονομία τουλάχιστον 
528 χλμ. 

τμχ 1 40.000,00 € 40.000,00 € 9.600,00€ 49.600,00€ 

6 
Επιβατηγό όχημα με 

αυτονομία τουλάχιστον 
260 χλμ. 

τμχ 1 23.300,00 € 23.300,00 € 5.592,00€ 28.892,00€ 

7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

7Α 

Πολυφορτιστής ταχείας 

φόρτισης ηλεκτροκίνητου  

οχήματος, ισχύος 50kW 

DC 

 

τμχ 1 36.000,00€ 36.000,00€ 8.640,00€ 44.640,00€ 

7Β 

Φορτιστής 

ηλεκτροκίνητου 

οχήματος εξωτερικού 

χώρου, ισχύος 2Χ22Kw 

 

τμχ 
 

4 
 

6.300,00 € 
 

25.200,00€ 
 

6.048,00€ 
 

31.248,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 1.978.300,00€ 
474.792,00

€ 
2.453.092,00

€ 

 

CPV: 34144512-0, 34144900-7, 34144910-0,31681500-8 

2. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

Δ/νση: ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ 2Α, 15127, ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Τηλ. 213 2050000 

E-mail: info@penteli.gov.gr 

3. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών :  22/11/2022 ώρα 10:00 π.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 15/12/2022 και ώρα 10:00 π.μ. 

4. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Όλα τα στοιχεία της μελέτης & του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ και στον ιστότοπο του 

Δήμου: www.penteli.gov.gr καθώς και στο τμήμα προμηθειών. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2050051 & FAX επικοινωνίας 213 2050039, αρμόδιος υπάλληλος για 

επικοινωνία κος Χριστίδης Αναστάσιος. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:  

    α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης,  

    β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημόσιων Συμβάσεων, ΣΔΣ, 

(Ν. 2513/1997, Α΄139), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια     σύμβαση καλύπτεται από τα 

Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του  σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι 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,  εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 (Α΄147), 

όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας.  

  Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ενώσεων για τα μέλη τους.  
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6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσοστού 2% επί 

του προϋπολογισμού της μελέτης ,  που θα απευθύνεται προς το Δήμο Πεντέλης, με ισχύ τουλάχιστον 

τριάντα  (30) ημερών , μετά την λήξη διάρκειας της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  

εκατόν είκοσι (120) ημέρες. 

7. Φορέας χρηματόδοτησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Η 

χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνεται: 

- στο υποέργο Νο 1 «Προμήθεια Ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Πεντέλης» &  

- υποέργο Νο2 «Προμήθεια Σταθμών Φόρτισης Δήμου Πεντέλης» της Πράξης: «Δράσεις 

Ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Πεντέλης» 

για την οποία έχει υποβληθεί η υπ’ αρ. 10224/31-05-2021 αίτηση ένταξης στο 

χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» της 

Πρόσκλησης ΑΤ12 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με τίτλο: «Δράσης Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» και η οποία 

δυνάμει της υπ’ αριθ. 10224/2021 Απόφασης, ενέταξε  το έργο του Δήμου Πεντέλης στο 

Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

8. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

   Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση. 

9. Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της έως δώδεκα (12) μήνες για τα τμήματα ένα, 

δύο ,τρία ( 1,2,3) έως οκτώ (8) μήνες για τα τμήματα τέσσερα, πέντε, έξι (4,5,6) και έως πέντε (5) μήνες 

για το τμήμα επτά (7). 

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πεντέλης. 

Μελίσσια  14/11/2022 

                   Η Δήμαρχος Πεντέλης 

 

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
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