
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) 
ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  
Αυτ. Τμήμα Προγραμματισμού 
Πληροφορικής  & Διαφάνειας 
 
Διεύθυνση: Νεροφράκτη & Κανάρη, 
Καλαμπάκι , ΤΚ 66031 

 

Αρ. Μελ : 69/ 2021 
 
ΑΠ: 7683/21-07-2021 
 

Τηλέφωνο: 2521352434 
E-mail: ioannak@doxato.gr  

 

Προϋπολογισμός: 39.680,00 € 
Χρηματοδότηση : Πράσινο Ταμείο 
CPV: 79415200-8: Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

«Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) 

Δήμου Δοξάτου» 

Εκτιμώμενης αξίας 32.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) 

 

 

Ο Δήμος Δοξάτου διακηρύσσει συνοπτικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
επιλογή αναδόχου εκπόνησής της υπηρεσίας με τίτλο: «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
(Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Δοξάτου», με κριτήριο ανάθεσης της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς». Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από 
αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, 
όπως ειδικότερα ορίζεται σε σχετικό άρθρο της διακήρυξης. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Αναλυτική Διακήρυξη, 
Περίληψη Προκήρυξης, Τεύχος Τεχνικών δεδομένων, Έντυπο οικονομικής προσφοράς) δωρεάν και σε πλήρη 
ηλεκτρονική μορφή από στην ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου www.doxato.gr και από το 
http://www.eprocurement.gov.gr  (κωδ. φορέα Δήμου στο ΚΗΜΣΗΣ : 6080) 
 

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό διατίθενται στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: 
Διεύθυνση: Δημαρχείο , Νεροφράκτη & Κανάρη γωνία, Καλαμπάκι ΤΚ 66031 
Αρμόδιος για πληροφορίες: Καραγαϊτάνη Γιάννα 
Τηλέφωνο: 2521352434 
e-mail: ioannak@doxato.gr 
 
Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 6η Αυγούστου 

2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών), στα γραφεία του Δήμου 
Δοξάτου (Δημαρχείο , Νεροφράκτη & Κανάρη γωνία, Καλαμπάκι ΤΚ 66031). 
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1. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν 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 Οικονομικού 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 και 5 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 παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
Για τους δικαιούμενους συμμετοχής η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να τηρεί τους θεμελιώδεις κανόνες της 
Συνθήκης και να έχει αμερόληπτα κριτήρια επιλογής ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις. 
Ανάδοχος μπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέας του δημοσίου ή κοινοπραξία αυτών των 
προσώπων ή/και οργανισμών. 
Απαγορεύεται ο αποκλεισμός υποψηφίων με κριτήριο την νομική μορφή τους. Ωστόσο θα ζητείται ειδικά από 
τους υποψηφίους που είναι νομικά πρόσωπα να μνημονεύουν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής 
τους και τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των φυσικών προσώπων που θα επιφορτίσουν με την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής. 
Ειδικότερα για την υπηρεσία αυτή, στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να 
έχει τα ανωτέρω προσόντα τουλάχιστον κάποιο στέλεχός του, ή να αποδεικνύεται ότι διαθέτει αυτά με 
«δάνεια εμπειρία» δηλαδή με εξωτερικό του συνεργάτη φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποδεδειγμένα 
δεσμεύεται για τη συνεργασία του με τον υποψήφιο για την συγκεκριμένη εργασία. 
Επιπροσθέτως ο ανάδοχος πρέπει να δηλώνει με υπεύθυνη δήλωσή του την έδρα της επιχείρησης, το 
απασχολούμενο προσωπικό και τη νομική μορφή της επιχείρησης. 
Τέλος για την εργασία αυτή οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να συγκεντρώνουν τις 
προϋποθέσεις εμπειρίας και τεχνογνωσίας και να αποδείξουν συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών 
υποβάλλοντας με την προσφορά τους τα στοιχεία τεκμηρίωσης που προβλέπονται επίσης πιο κάτω. Σε 
περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης ή από τα υποβαλλόμενα δεν 
τεκμηριώνεται επαρκώς η συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της υπηρεσίας προσδιορίζεται σε έξι (6) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 
 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ 

της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 
 

Τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ. αρ. 184/20-07-2021 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου. Το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού θα 
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου. 

 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ, 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ] 
 
 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ 

ΑΔΑ: 68Φ7Ω95-ΜΧΨ
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