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ελίδα 2 
 

Ο Διμοσ Ζθροφ (εφεξισ και χάριν ςυντομίασ θ Τπθρεςία) προκθρφςςει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, 

Δθμόςιο, Διεκνι Διαγωνιςμό με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ με ςυντελεςτι βαρφτθτασ τόςο για 

τθν τεχνικι όςο και για τθν οικονομικι προςφορά ςε Ευρϊ (€) για τθν «Προμικεια οχθμάτων και 

φορτιςτϊν Διμου Ζθροφ» 

Ο Διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 

Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, φςτερα από προκεςμία τριάντα πζντε (35) θμερϊν, από 

τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ ςτθν Τπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (Ε.Ε.Ε.Ε.). 

 Πιο ςυγκεκριμζνα: 

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 15/7/2022 ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 16:00. 

Η διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.Δ.Η..), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 

ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

Σο φυςικό αντικείμενο τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ προβλζπει  προμικεια οχθμάτων και φορτιςτϊν 
ςτον Διμο Ζθροφ. Πιο ςυγκεκριμζνα, ο Διμοσ πρόκειται να υλοποιιςει τθν προμικεια: 

Δφο (2) θλεκτροκίνθτων οχθμάτων τφπου SUV 
Δφο (2) θλεκτροκίνθτων οχθμάτων τφπου Ι.Χ. 
Ενόσ (1) θλεκτροκίνθτου οχιματοσ τφπου VAN μεταφοράσ προςωπικοφ 
Ενόσ (1) θλεκτροκίνθτου φορτθγοφ με κλαδοτεμαχιςτι/κρυμματιςτι 
Σεςςάρων (4) φορτιςτϊν 
Δφο (2) ταχυφορτιςτϊν 

 

 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτα 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Σο ζργο χρθματοδοτείται μζςω επενδυτικοφ δανείου που χορθγείται από το Σαμείο 

Παρακατακθκϊν και Δανείων, ςυνομολογείται με δανειακι ςφμβαςθ μεταξφ του Διμου Ζθροφ 

και του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων και αποπλθρϊνεται από πόρουσ του 

Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) του Τπουργείου Εςωτερικϊν, ςτα πλαίςια τθσ με    

αρικ.  1137/05-08-2021  απόφαςθσ  του  αναπλθρωτι  Τπουργοφ  Εςωτερικϊν  περί   ζνταξθ  του  ζργου  

με  τίτλο : « Τποδομζσ  ηλεκτροκίνηςησ – Ηλεκτρικά  οχήματα – ταθμοί  φόρτιςησ  του  Δήμου  Ζηροφ »,   

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


ελίδα 3 
 

Η χρθματοδότθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ  ιςοφται 481.684,71€ ςυμπεριλαμβανομζνου 

ΦΠΑ 24% 

 

 

Ο Διμαρχοσ 

Καλαντηισ Νικόλαοσ  

 


